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'<m^ "

Kilku ichmociów czytaj , inni to wchodz to

wychodz.— Glilcksberg si zwija odkta dok-

ta^ od gocia do gocia^ jak cewka na warsztacie,

Jfchodzi kto w okularach ^ z min bohatersk.

Zie on okazuje si nieyczliwym mojej ocizce^ na-

zw^ go Czytelnik Diarolo; jako w Rzymie w spra-

wie Kanonizacyi witego, jest naznaczonych

dwóch Kardynaów: jeden Diarolo^ który zaprze-

cza witobliwo'^ drugi Angelo, któryj broni i

udowadnia.

DiaTOlo.

Mnspanie Gliicksberg, czy juz wyszJy z pod

prassy Mieszaniny,

M. T. I 1
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Gliicksbcri^*

^'tasiiic tnii dnianii wychod.*!, za trzy dni

mog panu slu/^yd tni dobrem dzieem.

Dobr<5m ,
jest to petitio prinajm, rzrhahy

dowicd to AYadpana twierdzenie; ja w Cenzu-

rze topimidetko czytaem: at, prawdziwa mie-

szanina, cói zt^<l, có zf amt.'}d; paszkwil, w któ-

rym wicie zloiici, mato dowcipu.

Anielo*

(Mody autor, czytajcy wtanie pierwize pró-

by Mieszaniu, by poprawi omytki druku),

Kiedy ta xi.-jzka nie ma dowcipu , na tym

publiczno nie straci, bo nikt jej czyta nie b-
dzie; a caa szkoda na Gliicksberga padnie, któ-

rego niema co bardzo aowa: on, nakadca tylu

dzie, przyzwyczajony na jednem traci, na dru-

giem zarabia.

IliaYolo«

Ba, zby kady mia rozum zejxiz;ki nie

czyta; ale nie jeden, ja pierwszy do tego si

przyznaj, bdzie si gniewa, rzuca, aja au-

tora za napisanie, dostanie si i Cenzurze za

pozwolenie jój ogaszania, a Panu Glitcksbcrg
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za jej wydrukowanie, ale taki j doczyta, Itak

si ruKiiosi po wiecie.

Cóz straci ten, kogo ta xizka zaja kilka

godzin.

niaTolo*

Zawsze straci, bo obaczy przesadzony obraz

wad swojego narodu; a gdyby nawet ten obraz

byt rzetelu}
,
jaki szacunek pozostanie dla

malarza: brzydki ptak, co swoje gniazdo pa-

skudzi.

Angelo*

Jake Pan uwaa: czy ten paskudzi gnia-,

zdo swoje, co zycli postpków si dopuszcza;

czy ten, co je na jaw wystawia, aby od nich

ziomków odstrasza. Jaki moralista odway-
by si pisa, a kaznodzieja kaza, jeeli wy-

stawujfjc wady, nikogo nie mianujc, bj^t na-

raony na pomawianie, i paskudzi swoje gnia-

zdo.

DiaTolo.

Nikogo nie wymieniajc, wolne arty pa/H

skie; na jeden opis tej xiki przypadkiem na-

trafiem, a zaraz poznaem o kin%moAva, i sy-



i

KKnleni w Conzurzc, e wszystkie charaktery,

sjf portrety ywcem chwycone z osóh zyjcjcycli:

bdziesz luii bieda za to, i wart tego.

Wic obrazy niiisz^ by rzetelne, kiedy je

inaj;| za ko|>ie zrjte z osób yjcych. Nie

uiozna wicej pocliwali autora, jak to Pan czy-

nisz tym swoim zarzutem; a co si tyczy nie-

bezpieczestwa, kturm mu zagraasz, nikt sie-

bie samego nic pozna, tylko innego, a wic
wprost nikogo nie obrazi. A jeeli sam siebio

pozna, juz to wielki krok do poprawy, i jiew-

nie wdzicznym bdzie autorowi, ze go na do-

br."j drog naprowadzi!

!EIiavolo«

A te ogólne pociski, miotane na cay naród,

w rozdziale o Baragoach, w innym o wybo-

rach; czy to jest rzecz obywatelska. JMoze pan

i tu staniesz w obronie autora.

Anielo.

Za co nie; nie spodziewam si, by nasz narós

byl zoony z samych Baragolów; o\^'szem mam
wiele ])owodów do mniejnania, e ten szat

chwilowy juz dogorywa; a co si tyc/^^wybo-



rów, szlaclita najlepiej zaartuje z autora, jak

okae na nastpny cli wyboracli t godno, ii-

niarkowanie i juzyzwoito, którycli niedo-

statek autor jej wyrzuca, i jak obierze urzd-

ników iwlatiycli i godnych u&zanowania.

}Diavolo»

Tak to z wszj^stkiego wykrci si mona;
jednak ja utrzymuj, ze gdyby autor miowat

swoicb ziomków, tak cierpkicJi wyrzutów nie

o(fvvazytby si im robie : bo kto kogo miuje,

ten w nim rad tylko dobr, stron upatrzy.

Angelo*

Nie mam powodu wtpi, ze autor bardzo

byby rad, jeliby u jego ziomków tylko do-

bra strona pozostaa; a to ze, co si do nich przy-

mieszao, a czego ich ojcowie nie znali, by ich

raczyo opuci. Nakoniec, autor nie jest ani

sualcem, ani niewolnikiem spoeczestwa, by

nikczemnem podchlebstwem wyprasza si do

askawych wzgldów swoich czytelników. On

jest urzdnikiem publicznym, on Avinien dope-

ni swojego powoania, nie majijc baczenia, jak

mówi Statut: „na w^ysokie i pode stany, na

„dostojnociach siedzijcych, na bogatego, na u-



„hofciego, na przyjaciela, krewnego i zacliowale-

„gn; ani na nieprzyjaciela, na (iitecznego ani go-

„cia; nie z przyjani, nie z was^ni, nie z bo-

„jaiii, nie za posiity i dary; ani si boj;|c ka-
„nl, pomsty i |>ogrózek; me czekajc nagrodze-

„nia, ale samego Boga i Jego S\vict;j sprawie-

„clliwo pobonie s])ra\vujjic." Jeeli o tój

j)rzysicflze, uroczycie przez nicli wymówionej,

zaj)onnHeIi urztlnicy wybrani; my autorowie

przynajmniej, wiernie dochowamy tego obo-

wizku, lubo przez nas- niezaprzysionego.

]>iavolo«

Ciekawy jestem, kto dal autorowi Miesza-

nin patent na to Avysokie powoanie, wiat czy-

ci jak bocian, chyba Pan Gliicksberg.

Anielo*

To pow^oanie samo z siebie pokae si
,
je-

eli pismo okae si dobrem; jeeli dobro i zle

jest pomieszane, bdzie powodem pism lepszych,

które go zbij; a jeeli zupenie ze, zginie w za-

pomnieniu, nikomu nie szkodzc,— a nawet po-

suy moe na wyklejenie form do Bab wielko-

nocnych.
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]tiavolo«

Wszystko ro l»y<l nioze, lymczascin Panie

Gliickshoi};, nie zaj>omnij dla mnie jeden cxcm-

plarz tty xi;(zki odoy.



Przyszo.

Miclia Grabowski, miedzy tylu my.sl.inii {j^c^Iokic-

nii, rzuci jctinc wielka, na którq tylko umys dziwnie

spostrze.«-awczy móg natrafi : e tam tylko powajja

monowadzców wkorzeni si moe w opinii po-

wszechnej, gdzie ludzie maj samopoznanic wlasn<'j

godnoci. Na poparcie swojego zdania, ów wielki K-

stetyk, szczliwie przytacza przykad krain silnie ii-

ksztaconych, gdzie ci, co osobicie nie wchodz do

adnego zwierzchnictwa, umiej go szanowa w dru-

gich. Bo tak gnmtowne maj przewiadczenie wa-

snej godnoci, e ani przypuci mog, by to ich u-

szanowanie, miao dla ichic samychcign jakiekol-

wiek ponienie.



w naszych prowincyach trudno, hy jaki Patryciat

(la si wkorzciii vf opinii puhlicznój , )o ludzie nic

niaj.icy samopoznania >vlasn('j g^odnoci , a nie naby-

wszy jój otarciem siebie o ludzi rozmalych \vartoci,

z htórymi i swoj wazyhy mogli, "w subach mniej

wi(jcej pracowitych , nie maja nawet rodha, którym

sad o ludziach wyrokowanym by moe. Czowiek,

brakiem wychowania skwapliwy doobelenia drugich,

od kadego obawia si obelgi; przyznajc wic komu

wyszo nad sob , myli , e teni-by go upowani

do okazania mu pogardy. W sobie samym nic czujc

adnego zarodku dodatniego, jake w drugim szano-

wa bdzie wiato, nauki, zasugi w subie Monar-

szej
, pobono, zakad poda towarzyskich i innych

zasobów intellektualnych i moralnych, które jedne s
godne i zdolne kierowa porzdnie opini publiczn.

Ten powszechny brak ywioów dodatnich, to zanied-

banie uksztacenia serca i umysu, zawsze nadaje to-

warzystwu potocznemu jak barw szorstk i nie-

przyjemn, i odcza od niego ludzi z czuciem i u-

mysem rozwinitym. A spoeczestwo, odsunwszy

to jedno co j prostowa moe , butwieje same sobie

oddane, w bdnej kolei, cigle si kac. Odrzuci-

wszy ze wzgard, co nazywaj obcowaniem salonowem,

.dobrym tonem, i t. d., dojdzie niezawodnie do ycia

M.T.I. .. 2
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karczrmnogfo; a e w zhoc7.cnin trudno si wstrzyma,

moe dój. do najsromotniejs%ej dzikuci.

I)arl)arzynicc a czowiek dziki; sq to odrbne isto-

ty; pidrwszy jeszcze nie doszed doukszfacenia, dru-

ci ju od niego odpad. Pierwszy brzemienny na-

dziej , jest silny dzieciciem, który jednym promie-

niem aski i wiata owiecony , rozwin si moe
w nadzwyczajnejfo ma. Drugi jest zgrzybiaym star-

cem, szukajcym w gorcych napojach i sztucznej si-

y i odurzenia. Barbarzycy napadem swoim, na g^ru-

zach cywilizacyi materyalnej pastwa Rzymskiego, pod-

dawszy si pod prawo Chrystusa, rozwinli nowq cy-

wilizacy duchown, tak dobitnemi rysy odznaczaj-

ca Europejczyka, od pokole dwóch innych czci

>\iata.

Dzicy ludzie, których jakie szcztki pozostaj po

stepach i pustyniach Ameryki, zawiedli nadzieje nawet

Missyonarzy Chrystusa, by mogli przyj cywilizacj.

M^szclkie zawady , co je skonnociom stawi choby

sama przyzwoito, majc za niewol, nawet od ludo-

erslwa odzwyczai si nie mog ; anie od Europej-

czyka nie przyjmujc, prócz jego gorzaki, znaleli

w niej rodek zniszczenia wikszy od wszystkich naj-

krwawszych wojen , i coraz umniejsza si liczba tych

dzikich ludzi, nim oni znikn zupenie, nie w cywili-
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zacyi, ale w grohic. Nieche kady , który w swa-

woli swojej utyskuje na te wdzida, które w yciu

lowarzyskiin co krok napotyka, spojrzy na Irokieza,

lul) Alg-onkwina, którcg'o przodki moe mao co.mnij,

hyli uksztaccni od niego sanicg^o. ir. ;
-'<^

Nowy Pantcizm, w Niemczech rozwinity, a w o-

hieg" puszczony przez niektórych uczonych Francuzów,

zaraziwszy ledwo nie cakowit.i ówczesna literatur,

w tera jest Iddny, e odrzuciwszy objawienie Boskie,

all)0 co jeszcze g-orzej, skaziwszy rozumowaniem wie-

dz, jakq ona daa o sobie prawowiernoci
, puci

okrt filozoficzny na bezdenne odmty, bez igy mag-ne-

sowej, bez g-wiazdy polarnej, zastpuja.c to wszystko

rozumowaniem wycznie ludzkim, którego pewniki

niajq by fakta historyczne ludzkoci. Pomijam, e
te fakta, jakkolwiek zrcznie w duchu pragmatycznym

wyuszczone, okazuj/^ czste anomalie, co ich nie-

obaczny rozum przepuszcza, a których rozwaga tak a-

two mimo siebie puci nie moe ; ale w tem uwaani

ten sysfemat by bdnym, e nie mona adnym rod-

kiem logicznym przyczepi do niego filozofii moral-

nej, .lakkolwiekbad , chocia mniej wicej wszyscy

ludzie naukom powiceni zostaj pod jakim wpy-

wem nowego Pantcizmu4 nie wiele jest pomidzy ni6-

mi takich, co co w swojej dnoci, zupenoci i przy-

szem a niezbdneui rozwizaniu pojmuj. Nie przy-



12

waszczam soMc ani prawa owieca ludzlioci, ani

daruje przekonywa. Powiem tylko, e wierz pew-

noci metafizyczna, e jak Neoplafonizm hy ostatni

reakcy filozofii staroytnej przeciwko Chrystusa; tak

Neopanteizm, w podobnych okolicznociach wylojy, ho

take wród wielkieg^o rozprzenia si towarzyskie-

go, jest ostatni reakcy filozofii nowoytnej prze-

ciw tcg-o same^^o Chrystusa. A co potem nastpi, ju
to jest dawno zapisane , tylko e w xicdze co jq nic

wiele czytaj, a nawet dohrzc, e jej w teraniej-

szym stanie umysów nie czytaj.

Lecz owiadczywszy uroczycie to moje wyzna-

nie wiary o Neopanteizmie , czy Antropoteizmie, czy

Ileg-lizmie, bo tu rzecz nie idzie o nazwiska; nie mo-

{[c nie przyzna, e ten okropny systeraat, rozwini-

ty przez geniusze nadzwyczajne, a wypiastowany

g^bok i pracowit nauk, jest jednym z naj-

wyszych pomników Intellcktualnoci ludzkiej, odda-

nej samej sobie , bez wyszych posików. Nic dziwi

mnie to bynajmniej, e otrzyriia przewag bez wt-

pienia chwilow , ale powszechn w wiecie umyso-

wym. Ta jego przewaga na tera si opiera, c to

co jest w tym systemacie bdnm ,
jest pokryteiii u-

lud najcilejszej Logiki; a to*-co jest rzctelnem, jest

tak stwierdzonem faktami, tak ócywistm, e rozum

nit^.mue nic da mu sic zhodowa. I chocia len
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sysfcinat w cakowitoci swojej musi upa
; prawdy

niezaprzeczone, które odkry, wyuszczy, lub formu-

im nada, niezawodnie {jo przciyjq, bo ju weszy

do skadu mdroci ludzkiej.

Z pomidzy tych prawd, wybior te, co je uwa-

am by najwaniejszemi, g^dy one zrobiy rewolu-

cyc w historii, zamieniajc nauk dotd domnieraaw-

c , w nauk cis i dokadn. A lubo i tej meto-

dy okropnie naduywaj, ju bez niej historya obej

si nie moe. Z tej metody wykrywa si : e tylko

y wioy umysowe otrzymuj urzetelnicnie whistoryi,

wcieliwszy si wprzódy w silne samoistnoci, ztd

w historyi same tylko nazwiska ; e wszystkie y-

wioy redukuj si na pi, a temi s : wito, po-

ytek, sprawiedliwo, pikno i prawda, które -to

ywioy wcieliwszy si w potnych mach
,

przed-

stawuj si historycznie, w Religii, przemyle, stanie

politycznym, kunszcie i filozofii narodu; e ci wiel-

cy przedstawiacze ywioów narodowych, jeeli wpy-

wy, a czasem wadz nieograniczon uzyskali w swo-

ich spoeczestwach, to tylko pod tym warunkiem, e
janie i dobitnie wyraali w swoich samoistnociach

toy co ledwo nie kada czstka stowarzyszenia w so-

I»ie samej jakkolwiek ciemno i zawile przeczuwaa.

1 to nam wytumaczy moe tajemnico tego pocigu.



M
co go nicklfirc geniusze uprzywilejowane pohndzi

zJuafy w nieokrzesanej massie swoich rodahów. Ge-

niusz samoistny, zasilony pociqg^iem niassy, przybiera

najwii^'ksze nazwisko historyczne. I to si nie odnosi

wycznie do g^eniuszow politycznych i wojennych,

ale niemniej do zakonotworców, poetów, rkodziel-

ników, filozofów, którzy hez uycia rodków niate-

ryalnie naglcych, nieog-raniczone jednak wpywy uzy-

skali w ojczyznach swoich.

I w samej rzeczy, kiedy widzimy pustelnika Piotra,

prostego pielgrzyma, wyprowadzajcego za sohq do

Azyi, co tylko Europa miaa najpotniejszego, naj-

szlachetniejszego, najwirej ukszfaconego; witego

Bernarda, mnicha rzdzcego ledwo nie samowadnie

cakowilem chrzcciastwcmzachodnim; Lutra, syna

ubogiego górnika, wywok , odrywajcego od posu-

szestwa wadzy najpowaniejszej na ziemi liczne

narody i mocarze znakomite ; Mirabeau, skaonego

wystpn modoci i licznemi wyrokami sadowemi,

potrzsajcego jcdynowadztwo czternastu wieków;

kilku professerów niemieckich, odnawiajcych "W oj-

czynie sMrojej krucyat, przeciw tego Napoleona, co

jeszcze trzyma jej wadzców przykutych do swojego

wozu podwójnym acuchem nadziei i bojaui, i in-

nych tyle przykadów;— oczewicie ztd wnioskowa

musimy, e te wielkie meteory historyczne, musia-
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y w osobach swoich wyraa w olbrzymich rozmia-

rach tcg^o Jucha powszcchnejj^o, którego jafc czasl

kada owoczesiia jednostka spoeczna czu w sohie

musiaa. W istocie, teni si odkrywaj tajemnice wa-

dzy politycznej i porzdku towarzyskieg-o.

Rozwinicie ywioów umysowych narodu, wyraone

zjawieniem si silnych samoistnoci, jest oiawienicm

rozwinicia uksztacenia powszechnego, a uksztacenie

jest najwyszym dowodem uzupenienia ycia spoecz-

nego. Ztd kady naród, hd.-^c ciaem zhiorowem, z ozo-

nem z jednostek spoecznych , czci musi swoich przed-

stawiaczów umysoYA^ych. Nic dziwnego, e staroyt-

no pogaska powicaa otarze swoim kunsztmistrzom*

poetom, prawodawcom, nauczycielom rolnictwa i prze-

mysu, bohaterom, filozofom ; e w wi.-jtyniach wiel-

ki Zeus obok siebie widywa Tryptolema Eskulapiusza,

Amfiona, Orfeusza ; e wawrzyn olimpijski wieczy

skronie mqdrego Herodota, tak jak wielkiego Hiero-

na ; e Beocia szczycia si swoim Pindarem, nie-

mniej jak swoim Epaminondasem; Ateny wytworami

Fidiasa i Eurypidesa, tak jak zwyciztwy pod Mara-

tonem i Salaminq ; e wyrocznia Delficka ogosia

Sokratesa najmdrszym z ludzi.

Bez wtpienia, w Grecii, kunszt, nauki i filozofia,

byy gówn dnoci narodow. Jednak i w innych

narodach nie mniejszy pocig publiczny uwiecza
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wiflkic wieczniki rodu lndzkicjjo, a przynajmniej ni-

mly niebyo tl"(;iej przerwy midzy zg^oneni a chwa

znakoniilego niQa, "Wicej powiem, Hzym, litóry je-

dynie dy do owadania wiata , dno najmniej

sprzyjajca rozwiniciu nauk i kunsztów; swoj kon-

sfytucy wojownicz nie móg przytumi czci puldicz-

nój, dla mów powiconych pracom umysowym.

^Yiadoma jest -wzito, jak hy pozyska w Itzymic

Enniusz, ledwo e nie w pierwiastkowych czasach

Rzeczypospolitej; a póniej Terencyusz, niewolnik a-

frykaski. Napróno surowy Katon, bdc Cenzorem,

•wyg"nat z Rzymu Karneadesa i pozamyka szkoy

,

gdzie mód rzymska biega czerpa filozofi. Po-

cig publiczny przeway ostro nieugitego urzd-

nika. Nie byo znakomitego obywatela, któryby ja-

kiej czci modoci swojej nie powici, by sucha

nauki pod kierunkiem jakiego mistrza, wielkim na-

kadem z Grecyi sprowadzonego. A jeszcze w zupe-

noci nie zeszo pokolenie, które syszao pociski mio-

tane przez Katona naprzeciw naukom : kiedy dwóch

najpotniejszych Rzymian, Pompejusz i Czar, bronili

w prawniczych szrankach uczonego Korneliusa Balbu-

sa, któremu przeczono prawa obywatelstwa rzymskiego;

a Cycerona, uyczajcego obronie A rchiasza poety tene

sam gos, który kiedy ocali rzeczpospolit od spisku

zapamitaego zbrodniarza.
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Siy ywotne narodów zasypiaj w ich onie, i poty

si nic dadz rozpozna, pol^d si nie przebudz wcie-

leniem si swojem w potne samoistnoci, które je

przcdstawuj. Ztd wzajemny pocig- midzy g-niinera

a Geniuszem, ztd wpywy poetów, fcunsztmistrzów,

filozofów, na massy obce poezyi , kunsztowi i filozo-

fii. Bo chocia w sposobie ciemnym, niassy przeczu-

waj w sobie jaki zarodek tych wielkich rzeczy. Wszak-

e, gdyby one byy przypadkow i wyczn wasno-

ci niektórych ludzi uprzywilejowanych , wszystkie

poezye , kunszta, i filozofie byyby jednostajne. Tein

samem , e s narodowe , musz si wic odnosi do

jakiego smaku miejscowego, do jakich uczu i

wyobrae massalnych. '\^'pywy Encyklopedystów

francuzkich na ich ziomkach w toku zeszego wieku;

Szyllcra, Getego i Hegla na Niemcach; Bajrona i Wal-

ter-Skott^i na Anglikach; nie s jedynie skutkiem roz-

powszechnienia owiaty w tych bogosawionych kra-

inach, J)o nie mniejsze wywierali na swoich ciemnych

rodakach: Saadi, Hafiz, Ayerroes. Ale e kady naród

ywotny, chocia bez samopoznania swojej dnoci,

dy jednak do ycia historycznego; nie moe nie czci

tych jedynych istot, za porednictwem których y mo-

e historycznie, a które rozpoznaje t zmylnoci

przyrodzon , nigdy nieopuszczajc massy, pokd o-

Wieat. T.i. 3
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statnia iskra ay^'ota orjrnnicznc^o jeszcze je nie

opnci.

U nas jednych, lubo vr adnym okresie nic zjaiwi-

a (si podobna ilo, jak teraz widzimy , wielkich

poetów, g^lbokicli badaczów, uczonych wszelkiego ro-

dzaju pisarzowa ci znakomici m^^^owic, nie (ylko e
uajninicjsze{][o nie otrzymali wpfywu w obywatelstwie,

w jednym-e czasie z niemi yjacm, a mówicem

wspólnym jzykiem; ^le nawet i\}i\ ywotem exceu-

trycznym, midzy 5ob szukajc cilejszych stosunków,

uchylajc si stopniami od spoeczestwa, które ich

nie rozumie, a które samo dla nich coraz mniej zostaje

zrozumiaem. Moe kto pomyli, e Literatura z ta-

kiem bogactwem objawiaj.icasi, a bez najmniejszego

wpywu na spoeczestwo, bdc zjawiskiem nadzwy-

czajnem, jest jakoby Anomali w dziejach ludzkoci.

Niejest to adna Anomalia, jest to owszem rzecz przy-

rodzona, i która atwo tómaczy si daje.

Czowiek pojedynczy, rodzi si, wzrasta, dojrzewa,

sabieje, ^uakoniec umiera. Naród, bdcy czowiekiem

zbiorowym, temu samemu prawu podlega. Czowiek

zI)iorowy ma dusz jak czowiek pojedynczy, a t dusz

jest duch narodu. JNaród.yje, pokd ten duch go nie

opuci, i yje pomimo wszelkich pozorów; a jego cia-

em s te jednostki, w które rozdziela si zewntrznie.
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Jak czowiek pojciljczy umrze, iialyclimiast dusza

jeg-o przenosi si do krain "wiecznoci, by stanq przed

sadem Stwórcy i Odkupiciela; a ciao opuszczone, ju

hez siy skupiajcej , rozkada si zaczyna: mnóstwo

robaków coraz wicej obrzydliwych dopeniaj zni-

szczenia ksztatów, a te znikajc z przed oczu , rze-

czywicie wchodz w skad nowych jestestw org^a-

nicznych , i ta scena pena tajemnic znika po zni-

szczeniu ostatnieg-o atomatu zmarego ma: zasona

spada, zostaje tylko gar popiou.

Pokd czowiek zbiorowy (ciao spoeczne) ma

w sobie dusz (ducha), potad objawia wszystkie rze-

czywiste zjawiska ywota. Bohater, mdrzec, uczo-

ny, rzemielnik, rolnik, uczstkujac z tego wszystkim

wspólnego ywota, rozrabia g-o w sobie waciwie do

swojeg-o stanu, i kady, pomimo nierównoci stopnia

umysowego, rozrabia g"o w pewnej harmonii, dajcej

im wszystkim cech wspólna, i fizyognomi odrbn

w historii. W ogóle, pomimo wybocze/i, jest jaka d-

no do tego, co jest wielkiem, godziwem, poytecz-

nem dla spoecznoci; a ta dno stawi przeciw-

wag wszystkim osobistym zawiciom. W tak y-

wotneni spoeczestwie, umysy uksztacone, jako poe-

ci, kunsztmistrze, pisarze, myliciele; nie tylko od-

gos i wzito, ale nawet mio i zaufanie otrzy-

muj od swoich ziomków: bo oywieni jednyrae co



i oni dnchcni, tc^o ducha dobitni(^j yr sobie wyraa-

js}. Ale skoro mier rzcczyi^ista przyjdzie na to cia-

o zbiorowe, natenczas dusza narodu nie przenosi si

do wiecznoci, jak dusza czowieka pojedyczeg^o, bo

dla narodów niema wiecznoci; ale ulatniajc si z cia-

a spoccznegro , uwietni swój zg-on ostatniem zjawi-

skiem, lecz juz oderwanem od ycia spofeczncjo. Ja-

ko zwykle chory, pi*zed samem skonaniem, jskie dziw-

ne okazuje zjawiska ycia, które przecie bieg^eg-o le-

karza ptonn.i nadziej nie omami; tak i duch ko-

najqceg^o narodu, jeszcze czas jaki ciniesi w umy-

sach kilku znakomitych mów, aby stara synag^og

ze ezci pog-rzeba. Ci mowie, bez istotnych zwiz-

ków ze spoecznoci, nad któr si wznieli, nawet

od niej nic wiele miowani, niemniej si od niej odosob-

niaj , z siebie samych snujc t przdz intellektu-

aln, której osnowy w spoecznoci znaled nie mog-.

AVybucha raptownie, jakby jakim cudem, bog^ata, ró-

nobarwna Literatura; Literatura bez mioci dla po-

oenia obecneg-o, bez nadziei w pi-zjszoci, sig^ajca

jakich dawnych pamitek, dawnych poda, wszystkie-

go© tego co ju niejesf, i odywiajca to wszystko ja-

kim stucznym ywotem. Rzecz dziwna, fen ntwór

rónorodnych pomysów, bez znoszenia si ich z sob,

bez hartu opinii publicznej, bd skrzywionej, bd
nawet nieistniejcej; okazuje jednak w sobie co je-



diiolitcg-o, jakie poefyzoAYanic alujsnmtku, zowieszcz-

Liieg^o przeczucia. Jedu(?in sowenij jest to dzieo po-

drobowe ducha narodoweg-o , ostatnie je^o wysilenie;

poczem ulotniwszy si milczenie nastpi »—nim wszed-

szy w skad obcych mu dotd ywioów intellektual-

nych, znowu przemówi, ale juz jzykiem innym;

a swój rodzimy^ przybrawszy ostateczn.i swoje form,

w niej si skrystalizuje, i stanie obok sanskryckieg"o,

greckiego , celtyckiego , rzynlskie^g^ , któremi take

oddaway myli swoje spoeczestwa ywotne, a które

ju dzi s tylko pomnikami^ Ca si za tyczy roz-

kadu fizycznego, tu jeszcze wicej ma stosunków cia-

o spoeczne z ciaem indywidualnem, i w niem tak-

e robactwo coraz obrzydliwsze toczy szcztki, opu-

szczone od tego boskiego ognia, któi^ im dawa jedno-

lito, ruch, ywot. Tem robactwem s poktne stowa-

rzyszenia, chcce napróno zatrzyma ten ywot spo-

eczny, ulotniony z dostojnego ciaa. Z pocztku to

robactwo bdzie foi-emniejsze , bo wylge w wic-

szem opuszczeniu organizmu. • Ale w nastpnych jego

formacyacb, ród po rodzie, coraz wicej si kac, doj-

dzie do ostatecznych kraców obrzydliwoci. Bd
z pocztku Filarety, Promienici, potem zwizki pa-

tryotyczne, Kosonicry,Templaryusze, a nakoniec Skór-

kowi Baragoli, których nazwiska najlepiej wyraaj



cele i dnoci: pierwszo nazwiso jest codfem by-

dlcia, driiijic poslujracza ydowskiego;— jui wicej

zniy si nic mona



B a 1* a g: o 1 s tw o.

•^^^

Zdarzao mi si pokilkalirotnie spotyka Bara-

g-oów, ale pojedynczo, i to zawsze w jakiem towa-

rzystwie ludzi, nie podzielajcych ich sposobu myle-

nia, a teni samym chccych jakkolwiek przyzwoito

zachowa w obcowaniu. Z tego powodu stawali oni

przed mojemi oczyma, jakoby roliny polne, widnie-

jce w doniczkach, w powietrzu dla nich za zbytnio

ocieploneni. Nie mogli wic rozkwita w caej swo-

jej piknoci; nakoniec, jak powiada nasz wielki Trem-

becki. ,,Do miejsca czasem wielko przywizan

6ywa,^^ I w rzeczy siniej, tylko na jarmarkach ber-
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(lyc./.owsiici, ton nowy produkt iiiraisiiij ziemi, o-

knziijo si w cakowitym swoim przepychu.

Gil lat kilkunastu nic wypado mi znacliodzi si

na adnym jarmarku bcrdyczowskim , i trudno wci-

ska si do podobnego zjfielku, nie majc l;u temu roz-

sdnych powodów. Ale Pan Bóg (raech wite Jc*fo

Imic l)o{fOsawlone bdzie), dotkn mój dobytek pomor-

kicm, i dla tego odprawiem si na sam dzie witego

Onufitya do Berdyczowa. A IuIk) cel podróy mojej by

szuka czworonoców , miaem jednak czas i sposol-

no przypatrzy si i dwunonemu bydu, w Ltiire

nie mniej jak i w tamte obfituje koska targowica.

Niestety, ju na niej nie widziaem tych malowniczych

Tatarów, co niegdy przerywajc monotoniczny widok

snujcych si bez przestanku ydów, dawali jarmar-

kowi berdyczowskiemu fizyognomi zupenie oriental-

n. Jakkolwiek dzisiejsi modzi jarmarkowicze usi-

uj ich naladowa; to blade odbicie, to niezgraline

mapiarstwo, jeszcze wicej przypomina niedostatek

utraconego przedmiotu. Krzycz, wrzeszcz, siej

w prawo i w lewo wyrazy wszeeczne, mówi do sie-

bie jakim argotem, przez siebie sauiych tylko zrozu-

miaym; hasaj na koniach nikych i wychudych, z któ-

rych si chej)i, jakby z jakich arabskich bachma-

tów. Ale z tego tworzy si widowisko nic tylko nie

zajmujce, lecz ckliwe; bo w tem wszystkiem niema
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oryginalnoci, samorzutnoci; jcst-to naaJowanic rze-

czy, która si nie daje naladowa; jcst-to Mulizm,

spodzony z kilku niezgrabnych pochwytów dawnego

trzepietarstwa polskiego , kozaczyzny dworskiej , ta-

tarskiego junactwa, i szachrajstwa ydowskiego.

Zawsze midzy Polakami by jaki ywio junakie-

ryi, zawsze byway stowarzyszenia modziey usiu-

jcej wyamywa si niekiedy ze szranek prawem kra-

jowem strzeonych, by go zastpi wybuchami mioci

wasnej i uniesie chwilowych. I dobry Stanisaw

August, dostojnemu synowcowi mawia: „Mój Pepi!

uwolii nas od tej waszej tciyzny/' Ale jakkolwiek to

nie byo da naladowania, bo któ i, roztropnych po-

chwalio, co doprowadzi moe do wzgardy praw, któ-

re s mdroci narodow
;

jednak dawna tyzna

rónia si wcale od teraniejszych szajek trzepietar-

skich. Xie Józef Poniatowski, Xie Kazimierz

Sapieha, Xie Eustachy Sanguszko, Rzewuski pisarz

koronny , Grabowski* Starosta wokowyski i inni do-

wodzcy tyzny, byli wszyscy ludmi najwykwintniej-

szego wychowania, byli ozdob salonów, tak war-

szawskich, jako i zagranicznych, byli ulubiecami naj-

powabniejszych dam owego czasu. W ich postaciach,

na ich twarzach, wyraaa si wietna kr«w , w ich

yach pynca. Jeeli kiedy kogo wyszturchali, je-

eli midzy sob si popili, jeeli czasem pocyganili

Mic»2 T. 1. ^
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ko/imi ,
jooli z jaHm cudzym , ]iil> hUWym ze swoich

porqbali si, liih postrzelali; hyy to tylko ustpy,

n sanin osnowa I>) ywot publiczny, powicony ziom-

kom i ojczynie. Wprawiali oni szerejfi do bohater-

skich ol)yczajów; zasiadali midzy prawodawcami na-

rodu; najpirwsze, najwicej pracowite urzdy piasto-

wali; mieli oni bog-ale zasoby, klóremi sowicie okupy-

wali wyboczenia mioci. Jeeli ko z pomidzy nich

z porywczoci pokrzywdzi biedaka, w szerokich do-

statkach swoich, wynajdowa hojne rodki do w}na-

g-rodzenia mu poniesionej obelg^i. W tych wybrykach

zawsze byo co wyszego, co uksztaconego , co

poetycznego.

Dzi odmienia si posta rzeczy. To co byo kic-

dj ustpem, wybrykiem, zboczeniem; teraz jest y-

ciem, statecznym bytem, potrzeba. Z jakich wy-

obrae przesadzonych, zrobiono sobie poduszk dla

próniactwa. Modzie nie suy, nie pracuje, nie my-

li. I có z tego wynikn moe? Oto to, co jest. Le-

nistwo jest inalka wszelkich przywar. Próniak zna-

rowiony, wtedy tylko przestaje byd szkodliwym, kie-

dy pi. Gdyby przynajmniej byo o czem prónowa;

ale wiadome rodki utrzymania naszej modziey. Po

wikszej czci u nich stan obyczajowy jest odbiciem

stanu kieszeniowego. Hasa na szkapie, bo nie ma za

co naby porzdnego konia; chodzi w kouszku, lub
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lecziic i o!)ralhvc piusciilii potl oknami iiionicjszjch

ohywatclów, azehy ci odczepiieg^o jaki obiadek zafiiii-

doM.ili , lub poyczyli jakq dukaciii na >^'icczne nie-

oddanie;— trzeba co jarmark jak mona przywlec si

do Berdyczowa, aeby jakiego niedowiadczonego do

stajni koniarza zaprowadzi, by mu wetkn jaka kalek,

a tym sposobem uchwyci faktorowego dla pokrycia

swoich INiderlandów. Bo co biedak ma robi; pój
"W sub publiczn, jeli cywilu«T, mao zdatny, a

krnbrny, nie zagrzeje kata; jeli w wojskow, ostro

karnoci z tej go odstrasza. W sub prywatn do

jakiego pana lub pópanka, wstyda si. Jeszcze, gdy-

by przynajmniej zupenie niczego nie posiada, toby le-

piej na tm wyszed; ale na nieszczcie, ledwo nie

kady z nich jest przyczepiony do jakiego dziedzi-

ctwa, wprawdzie tak oduonego, eni wielk z nie-

go ma pociech, ale które mu suy na fundament te-

g-o o sobie mniemania, e jest obywatelem i wszystkim

rÓATnym. Tak to kiedy Xita Sabaudii, tytuowali

si Królami Cjprg, lubo ta wyspa bya w posiadaniu

Turków; a to dla tego, by tym tytuem wdziera si

midzy koronowane gowy. W istocie z takich pani-

czów skada si Baragolstwo, bo jeli jaki mony mo-

dzieniec
,
przez niedowiadczenie da si wcign do

tego stowarzyszenia, dobrze zostawszy oskubanym,
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iicielta jalj niepyszny, i wkriStce potem ani znai cliec,

swuich dopiero najkocliaszych przyjació.

Przypatrujc si uwanie (emu widoki iskii, mi-

dzy innemi korzyciami otrzymaem i l, e utwier-

dziem si w przyjtej przezemnie zasadzie, e ksztaty

zewntrzne, rysy twarzy nadobne Iiifc odraajce, hy-

iinjmniej nie sa utworem arbitralnym irf) przypadko-

yyym przyrody. Pikno podleg-a rozbiorowi cise-

mu, i Estetyka jest dokadna nauka. W rzeczy samej,

wiat materyalny, przedstawujac wiat umysowy, od

którego przyjmuje ksztaty
, pitno ^ yyyraenie ; musi

koniecznie z nim zostawa w nierozerwanym stosunku.

Materyalnie nawet nie moe by nic brzydszeg-o od

dzikie^jo czoyyicka ; yyanie dla tego , e on zagasi

w sobie pochodni intellektualnoci. Im y^icej wy-

górowane ukszacenie w narodzie , tym nadobniejsze

ksztaty fizyczne okazywa si bdq midzy narodoyv-

canii. Ztd ksztaty dawnych Greków dochodziy do

idealizmu; ztqd Hunnowie, nim wiar i uksztaceniem

przerobili si na piknych Wgrzynów, tak razili szpet-

noci swojej powierzchownoci, e Jornandes, Biskup

raweski , im wspóczesny, pisze o nich, i ród swój

wywiedli ze spókoyyania czartów z czaroyynicami.

?faród angielski, na wiecie najwicej uksztacony, nie-

mniej si odznacza piknoci swoich yyyspiarzów, jak

ich przemysem i oAviat. A Baszkir, Manczuauiec,
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Saniojed, T^icc^j jeszcze razi brzydkoci^ swojq , ni

ultóstwciii wiala i czczociq wyobrae.

Wporód naszej uksztaconej Europy, codziennie

przekona si<^' moemy, e skoro tylko nastpuje ja-

kiekolwiek nadwtlenie moralne, natychmiast objawia

si jaka deg"radacya fizyczna. Z pomidzy wielu

przykadów jeden tylko wybior. Gdzie duch nio-

narchiczny silny, wkorzeniony w opinii; tam krew

panujca odznacza si jakim nadzwyczjjjnym urokiem

powierzchownoci. Wszystkie Xita i Xiniczki

krwi królewskiej za Ludwika XIV byy wraz z Kró-

lem wzorami piknoci. To same widowisko okazuje

nam cakowita rodzina Najjaniejszego nad nami pa-

nujceg-o Monarchy. Lecz za Ludwika XVIII, kiedy

wielka i cnotliwa krew Burbonów skazana, zostaa,

aeby przedstawia w narodzie ywio ju g^asncy;

szpetna powierzchowno cechowaa ca.*^ rodzin ota-

czajc tron, na samych gruzach powtórnie wyniesio-

ny. Kady ywio moralny musi si wyraa na ry"

sach tych, co go przedstawi maj. I to nam objania,

dla czego u nas niewiasty s nadobniejsze od mczyzn;

a potomkowie rodów historycznych, od potomków szach-

rajów prawnych, dworskich, ekonomicznych, a szcze-

gólniej zaimprowizowanych dziedziców podejrzanego

szlachectwa: bo pikno, pomimo wielu wycznoci,
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w powszeclmo.ci swojej, odnosi si musi do stanu in-

t(rlIeli(ua1ncfl^o indiwidiiów.

Wielliic znienie moralne nasz<^j jarniarkowj mo-

dziey, na wsl^pie zdradza sic skaeniem jej kszlaf-

tów zewnlrznycli. Nic trudniejszego, jak znale po-

ród niej nadobnego modzieca; ajeeli w tym motochu

przyldaka si jakie cliopisko sniste i silnie zl;udo>v2ne,

za to nos zadarty, oczy niknce, fizyog^noniia kamucka,

nic z^oa szlacbetneg'0. Z reszt.! po wikszej czci

wzrosty nike, plecy pogite, wzrok oMakany, kola-

na ku sohie obrócone , gosy jakby z dud pkni-

tych wychodzce, blado naniilnoci gwatow-

nych a gminnych. Nie atwo wedle systematu Lava-

era zdeterminowa te fizyognomie wygase, na których

si razem maluje co z rozbójnika zaporoskiego, co

z Kretyna alpejskiego, co z faktora ydowskiego: jed-

nm sowem, jest-to widowisko obrzydliwe, tyle ra-

ce wzrok, ile ich rozmowy ra. uszy.

Jednak vt ogólnym postpie wiata, nie sposób,

by cho blaskiem dorywczym pochodnia uksztacenia

i midzy nimi czasem nie zajaniaa. Nie poprzesta-

j trefnisic baragolscy proz swoje niedorzecznoci

wyraa ; znajduj si midzy nimi tacy, co tej pro-

zie kocówki umiej dorabia. Zdarzyo mi si raz

spotka jednego z rymowników baragolskich, a nawet

sysze jego wiersze na pami powtarzane przez je-
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([O przyjació. Midzy ninustwcin wicrszów paskiclj.

Ii v>AialnycIi, jaloAYjcIi, a czasem nawet I)cz ziipeliieg-o

sensu: natrafia si czasem na talii, ^y hlórjni jaki dow-

cip si przebija. Kiedy hnrha wygrzebaa per, by-

wa ze kto w loterii pomylne terno zgadnie; tal; i czo-

w ick zrzuciwszy wszelki bamnlec przyzwoitoci , a

plotc ciaole, nie sposób, eby kiedy niekiedy nie spot-

ka si z dowcipean, zwaszcza w rodzaju tak atwym,

jakim jest szyderstwo. Jako widzimy, e wysoka

owiata teraniejszych pisarzów Europy , nie dopu-

szcza im zniy si a do satyryczuoci ; lubo niektó-

rzy z nich z czuoci i g^orliwoci powstaj na wady

wspóczesne. Satjry, nawet Ejiigramata, a szczegfólnie

Paszkwile, s wygluzowane z dzisiejszej Literatury eu-

ropejskiej. Jej wieczniki, w susznem przekonaniu, e
tylko ywioy dodatnie wypiastowane g^bok nauk, dzi

suy mog na osnow poezyi ; zostawuj ten rodzaj

nikczemny trefnisiom parafialnym , wierszopisom jar-

niarkowym,by nim zachwycali Audytoriat, bdcy z ni-

mi na równym stopniu uksztacenia. Poezya ju nie

moe istnie bez wielkiej nauki; nieche modzie za-

rozumiaa, przy samopoznaniu istotneg'© dowcipu, ma

to jednak na uwadze; niech si za porywczo nie chwy-

ta pimiennictwa, niech darmo czasu nie trwoni nad

t jaow podnoci , której owoce zaraz po swojeni

narodzeniu umieraj;— a raczej, niech odzyskuje czas
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utracony marnie, niech zg-cMa tych znaoniitych pi-

sarzów, htórjch nie rozumiejc, lekkomylnie spotwa-

rza. Dopeniajc co niedokoczonego hjo w jego wy-

chowaniu, modzieniec czujcy w sobie ch przelania

swoich niy.li i wyobrae na papierze, niech si u-

czy Kraszewskiego wierszy, niech zg<^'hi nauki este-

tyczne przepeniajce ledwo niekad kart Literatury

krytyki Grabowskiego, niech w przekadzie Kefali-

skicgo zgbi duch i geniusz angielskiego wieszcza;

a tak wprawiwszy si do mylenia, niech dopiero wc-

amie si do pióra, nie eby niem macha jak biczem,

ale eby go uywa jako przewodnika wiata
,
jako

narzdzia najpotniejszego owiaty. Dopiero jego

przyrodzone zdolnoci, kiedy niekiedy objawione w je-

go wszeteczno -nudnych pimidach , rozwin.niwszT si

w przyzwoitym stosunku, wyrobi pisma nadobne,

•wdziczne, poyteczne, które mu zjednaj i wzito
u wspóczesnych i saw u potomnych.



Prognostyki GojS|iotlai*iskie*

W wieku wyznawajc} m a co zbytku racional-

no, moe si zdawa bdzie dziwactwem, zebranie

ronych pro{rnostyI;ów, nie opierajcych si na ad-

nych zasadach udowodnionych, a jednali przekazanych

potomkom, przez rodziców silnie w nie wierzi^cych, i

niemi kierujcych swoje prace rolnicze i g^ospodarskie.

Jednak i te przesdne opinie musz mie jakie zrzó-

dlo , klóreg^o badanie zosta moe jednym z pierwia-

stków filozofii narodowej. Jakkolwiek bd , miem

uprasza rozwanych moich czytelników, aby raczyli

zastanawia si, czy dowiadczenie sprawdza te mnie-

mania naszych przodków:

22 Stycznia (. Wincenteg^o), g^dy dzie pogodny,

rok urodzajny przepowiada; g"dy pochmurny, za-

raz na bydo; g^dy nieg lub deszcz pada, rok

drogi.

Alieiz.T. I. 5



2 Liilco (Naj. Panny Gromnicznej), gdy dzie po-

godny, reszta zimy ma Ljd ostr i mron.

2'i liUtcffo (Katedry S. Piotra), gdy jest mróz, na

czterdzieci dni mróz obiecuje.

24 Lutego (. Macieja}, gdy zim ten wity zasta-

je, to jest silny mróz^ zima ma si skoczy; a

gdy nie ma zimna i mrozu, ten S\>ity j stanowi.

W Marcu grzmoty obiecuj wielki urodzaj oziminy.

25 Marca (Zwiastowania >. P.) pogodny, zwiastu-

je urodzaj.

Wielki Pitek ddysty, zwiastuje urodzaj.

W Kwietniu, ilu dniami przed S. Markiem aba

zaskrzeczy , tyle ma byd przymrozków po S.

Marku.

1 Maja (. Filip i Jakób), gdy jest przymrozek, ma

ma by wielka zaraza na zboe.

W dzie Wniebowstpienia Paskiego, pogoda zna-

czy urodzaj, sota rok godny.

8 Czerwca ( . Medard), pogoda oznacza obfite

niwo.

24 Czerwca (. Jana Chrzciciela), deszcz «:znaeza

cztery dni nastpujce ddyste,

2 Lipca (Nawiedzenia N. P.)» ff^y deszcz pada,

ma potem pada przez dni czterdzieci.

10 Sierpnia (S.Wawrzyniec), dzie pogodny przy-

rzeka obfity zbiór owoców jesiennych.

i
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2 Wrzenia (. Maxjiiia), dzie pojfodiiy przez

cztery lyg-odnie nastpujce pog^od tuszy.

W Padzicriiiliu, g"dy póno licie opada zaczyna-

j , znak ma byd cihiej zimy. W tyme mie-

sicu, jeli nieg- upadnie , ile dni ten pierwszy

nieg lezc bdzie, tyle razy zima psowa si

i popra\>'ia bdzie.

11 Listopada (S. Marcin), dzie poclniiurny niesta-

teczn zim , a pogodny tg i sta przepo-

wiada.

W dniu tym g zarnita, a w nastpnym to jest
t

12 upieczona, taie suya za wielki prognostyk.

^*^}' j^^j pier czerwona, to miao obiecywa zim sil-

nie rai*on ;
gdy biaa , obfito niegu.

agodne powietrze okoo Boego Narodzenia, ma

by oznak, e zima dugo trwa bdzie. Boe Na-

rodzenie, im bliej ku nowiu xiyca przypadnie, tym

zima ma by dusz i twardsz. Jeeli za na pe-

ni lu!> na scbodzie xiyca, tym agodniejszy czas po-

tem nastpi.

.Jeeli w Grudniu mleczna droga na niebie jest

pikna, biaa i jasna; rok dobry mona sobie obie-

cywa.



w y fi o r y.

Jedno z cieawych widowisk naszych prowincyj,

jest ten zjazd, na lUóryni optynialyzm, zoony po w ic-

liszej czci z dziedziców zaduonych i ze szlachty

hez przodków, gromadzi si dla wjhoru swoich prze-

wodników i sdziów. By ohyczaj w starodawnym

Kzyniie, ze co roku przypadao uroczyste wito oko-

o tyg-odnia trwajce, wito Saturnowi powiecone.

yy tych kilku dniach niewolnik hy volnyni, a pra-

wodawstwo dozwalao mu uywa tej wolnoci
,
po-

haajc nawet jej naduyciom. "Wiadome nam uy-

cie tej krótkotrwaej swobody. Motoch rozhukany pi
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a do przepicia wszystliieg^o teco, co nió{r zarobi

przez roli cay , wypiewujc i wyg^adiijac gupstwa

(yin, pod litóiych wadztwo wfcrótce mieli powraca,

a którzy iiawct cieszyli si, e istoty stanoAvicc icli

dostallii, nioralnie znione, okazyway si tak mao go-

dnemi wolnoci, i po tygodniu rozpusty wszystko wra-

cao do dawnego porzdku.

Wjl)ory nasze niajq jakie podobiestwo do ych

Salurnalii. Nig'dzie wietniej nie mogaby si oka-

za cakowita powag-a godnoci obywatelskiej, a ni-

gdzie mieszniej i nikczemniej nie zdradza si clio-

rowito ducba i demoralizacya publiczna. Prawd

powiedziawszy, roztropniejsi i moniejsi obywatele,

zniechceni niebezpieczestwem znajdowania si cho

chA^ iowego wród zg^rai le wychowanej i namitnej; po

wikszej czci uchylaj si od wyborów, gadzie we-

dle ich mniemania, nie mog pochlebia sobie, i mie

bd stanowcze wpywy. Mao jest takich, co wier-

ni swojemu powoaniu, czuja, e nie g-odzi si opu-

szcza swoich ziomków dla oszczdzenia swojej mio-

ci wasnej, i e sa Avypadki, w których obywatel jest

obowizany narazi si na nieprzyjemnoci najwicej

dotkliwe, chocia nawet bez rkojmi, e od razu

z tego powicenia wywie si pomylny skutek. Sob-

kowstwo ludzi rostropnych, cho zem mniej widocz-

nm, nie jest mniejszeni od zapamitaoci póglów-
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Ijów, l:((>rzy owaJali wybory. Mniój wiccrj kaJy

', inoiilojszycli ohywatclów, mówi do sIcMc: ,,Co mam

„si<j Iroszczyó o to, fo licdzic Marszakiem: jedyny

„wypadek, w którym Marszaek moe wacicielowi

,, dokuczy, jest natenczas, kiedy jest podejrzany o nie-

„ litociwe obejcie si z poddanymi, Co do mnie, mo-

,.im poddanym le si nic dzieje, adnejo IMarsza-

,. ka si nic obaw iam, niecb g^o sobie cho z bota ule-

,,pia. Co si za tyczy s<!ziów, bez wtpienia, nic

,, podobna uchroni si, by czasem nie wpa w ich

„rce; ale rachunek prosty; jak pojad na wybory,

»,bym si jak liczy z workiem, nie opdz wydatków

,, bez par set dukatów; a e wiem z dow iadczenia ja-

„kich sdziów wybieraj, jak bd mia spraw , tu-

,,sz, ze za pary set zotych skoni zdanie sdzieg^o

„na moje stron; wic nie byd ua wyborach (na któ-

i,rych i nadziei nie mam, mojeni zdaniem, rozbi szaj-

,,ki g:otowej) nawet pod wzg^ldeni finansowym jest mi

,,zysk oczewisty. A nakoniec, jak to dawniej niawia-

,, no, g-rod smród, ziemstwo kiepstwo, a trybuna ^rimt;

,.tak i teraz sad powiatowy i gówny, js to tylko ak-

,.cessoric. Ju nie bdzie drugiego Morzkowskiego,

„co to jegfo kady dekret od senatu by szanowany.

„Teraz takich mdrych Prezesów wybieraj, e ju

,,dekreta s.idu gówneg^o ni mierdz ni pachn w Pc-

,,tcrsburgu; a wic w Senacie wol si pilnowa, je-
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j, cli log"o I)ctlzic potrzel»a. Co mam si nnd/.i i mar-

,,lN\i, |>alrzqc iia same niedorzecznoci przez dni fcil-

,, kanacie; czy uio lepiej mi domu wygodnego nie

„o])iiszcza."

Bywa, e jaki potomek staroytnego gniazda w Gu-

Lernii , czonek jakiej z lej maej ju liczby pozo-

stay cli rodzin, gdzie zasugi i urzdy ])yy spadkowe;

czuje w ooljie obowizek suenia ziomkom , tak jak

robili jego przodkowie, i idzie zaoy na kark swój

jarzmo trzyletniego urzdowania. Jest-to uczucie ze

wszecb miar szlachetne i nie mona do go szanowa,

Ale to jest prawie wyczno, bo ledwo dziesi.-ita cz
urzdników jest prowadzona podobnym bodcem. Opi-

sz statystyk urzdników wyborowych z najwiksz

szczeroci, w przekonaniu niczem niezachwianem
,

e prawda tylko dusze podle obrazi moe.

Naprzód s tacy i nie w maej liczbie, co radzi byd

przypuszczeni do wyszych towarzystw, i to uczucie

nie jest bez jakiej szlachetnoci. Otó nie jeden

z takich myli sobie , lubo z tym si gono nie od-

k*7J^* n^^oje nazwisko tak trca, e kiedy kto z za-

„ cnych go wymówi, a mrowie po mnie przechodz:

„dobrzeby go zakry pod nazw jakiego urzdu; a e
„u nas jest jakby charakter kapaski, który si nigdy

,,nie zmazuje: cho ostatki pocign, by zosta Mar-

„szakiem lub Prezesem, bo jak nim zostan, cho-
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„f>\m j.il; hrótlio urzdowa, fo nirrh potm i sfc*

,,1nf poyj, ju nigdy nie usysz niojr/jo uazwi-

„ska. Diii{fi, 1)0 niajqc spraw kilha, a to z tahicmi,

o liiórych >vic dohrzc , e nie maj o czni sprawy

swoje za wysoko posuwa; pnie si do urzdu sado-

AYeg-o, l)y atwo ich pojjnhi. I*lan tym roztropniej-

szy , e i bez urzdu musi siadywa w cubernskiem

miecie. Trzeci , bo e si porzdnie zaszarga, ma

nadziej, e jako urzdnik, wedle obyczaju naszego, u-

zyska wicej cierpliwoci, wicej wyrozumienia u wie-

rzycieli swoich. Szlachcic nie tak to atwo si na-

razi JW. 3Iarszakowi, poczeka , bdzie przestawa

na procencie ; ronie tedy wrzód przez trzy lata, po

których upynieuiu pknie, jak dunik zostanie ex

consnle ciris. Czwarty, bo co ludzie mówi o woj-

nie , a co ludzie gadaj to i wygadaj , a wic bd
rekwizycye; ach! co to za bogosawiony czas dla nie-

których 3Iarszaków: woy, konie, krupy, mk do-

stawia; jakie zawczasu o to konszachty z Alpersoneni

i Krasnosielskim, ju na rachunek przyszego urzdo-

wania bd u pierwszego lub drugiego, bd u ohu-

uwóch kilkaset rubli si zarwao, a trzeba wic si

puci na urzd. Pity, bo ju wcignwszy si w u-

rzdowanie, co tam niestety nie najjaniej z zieni-

skienii powinnociami. Kiedy to Alcybiades, nawie-
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tIznjqG swojeg-o wiija Perjklesa, cJy nie móg u niego

|)Os]iiclinnia otrzyma, z powodu, i ten pracowa nad

zdaniem rachunlui ludowi ateskiemu, z grosza pu-

Micznego, co przez jego rce przechodzi; Alcybia-

des odezwa si: wolabym procoirac nad niezdaniem

raclmnhu. Niejednemu z naszych Marszaków tako-

wa myl trafia do przekonania. Szósty, ho dokunien-

la legitAmacyine u niego nie najwonniejsze; a hdac

urzdhikiem, atwiej hdzic z tym si upora. Siód-

my , ósmy , dziewity, dziesity, ehy rang lub

krzyyk dosta, i ta cz kandydatów gotowych, Bóg

wiadek, nic jest ani najgorsz, ani najmniej poy-

teczn.

Okreliem tylko rysy ogólne amhicyj prowin-

cyonalnych , nie pisaem jeszcze o szczegóach po-

drohniejszych. Opisuj wielk epopej ycia ol)ywa-

tclskiego. Ale ile to epizodów wie si z ogóln

akcy. Bywaj jeszcze widoki zupenie indywidual-

ne, jak te argumenta ad hominetn filozofii scholasfy-

cznej. I tak ten idzie na urzd, ho ona jego ^>ri///o

roto hya Janie Wielmon; za co zacna dama ma hy
degradowan za to, e posza za skonnoci serca; za co
jej nie da pociechy powrotu do utraconego zaszczy-

tu, a tdni pokój domowy utwierdzi. Tamten ma na-

pite oenienie z córk starego szlachcica , który pi

Mic8z. TI. 6
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na pl(,'hin.s(u wnrl.acli f\sinc-ruMow\th; "woli on od

nich traci procent, ni zarczyko^ya posag' nliiitio-

r»rj Kasi. Ale co! siary znie nic nioe, el)y Ba-

sia Ija tyllio » iclinoiia, jak jeg-o <Jyspozj torowa.

Niech-no kawaler Marszalkiem luh Prezesem zostanie,

to hctizie pora nió>vi o Basi. Inny g-wahem chce

urzdu, eby mie suszne powody wydala si od swo-

jój ony. Znalem jedneg-o , który ju pokilkakrotnie

urzdowawszy, spoczywa na laurach w domowem u-

stroniu, potem znowu aspirowa do urzdu; a to mu

na co? na to, e uciekaj od niego, majc co za nu-

dziarza; a onby rad znale suchaczów, swoich ci;|-

gle powtarzanych dykteryok. Ach! myli sobie, jak

urzdnikiem zostan, rozumie si ]^Iarszakieni, to-toja

rzuc ambargo na uszy moich powietników, jakie ap-

lauzy bd, a teraz nie ma komu gada. Mówi tu

o Prezesach i Marszakach ; bo co si tyczy powodów

zachcajcych wriksz cz deputatów, sdziów i

podsdków, tyle powiem: nim czowiek uchwali

w duszy swojej, czy may poczciwie lub nie, wprzód

niusi pomyle, a z czego bdzie y, a co bdzie

je. Wprawdzie to chuda piecze dzisiejsza sdska;

ju nie ma ych bogosawionych tradycyj, cxdywi-

zyj, kondensensyj. Miny btgie czasy, kiedy to

dekreta mogy dostarczy na obrus choby baanty
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i marcepany; ale lopiój zjor lada po jakioinii, ni

I)} g-odnym. A nahoniec, tlopiitat w sqJzie giów-

M\ni, a sdzia Ar sadzie powiaobym, hyle cho co-

|jol>YieIi przemylny, siao talio moe si podata.

Co wpynie z opieki, co ze wiadectw do hanliii, a ja-

ki liandloweg-o miasteczka interes! Co te to depu-

tatów i sdziów nakarmiy pewneg^o miasteczka inte-

resa. A taki nic l)cz leg-o, l)y jaka sprawa si nie wy-

darzya , z której mona licytacyjk zrobi,— o tern

i IJóg^ i ludzie wiedza.

Macie wic rys og^ólny kandydatów, certnnes jjro

tergeminis houoribits ^ do jakiej wzwy mianowanej

kategoryi prawie kady nalee musi. Ju on tedy

istnieje, ju zjeclia do ydowskieg^o domostwa, ju
kredensem znlegi alkierz, sob samym i swojemi faj-

kami pokój
,
ju si zaopatrzy w to wszystko co kisz-

k i nalewa i nadziewa. Zostaje nam, tylko przy-

patrzy si tej wielkiej kampanii, co jq zaraz rozpo-

cznie.

Najpierwj ubezpiecza si posikiem kilku fig^ur wy-

borowych, których ród zupenie odrbn klass stanowi.

Sq to jestestwa yjce , tchnce, mylqce, wycznie

wyborami; co naksztalt jedwabników, co przerobiwszy

si w poczwarki, zasnuwaj si w kokony , a dopiero

z nich wya z^jrabnemi motylami, zapadniaj swój
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rud, n ))o(óm znraz zaiiiiernia. Tak i oni, isfne porz-

warlii, zasnuwaja si(^ w dumach swoich, z t lyllio ró-

nica, e jcdwahnik zamiera na zavrsze, a \r}horo\>icz

co trzy lata z martwych powstaje. W samej rzeczy,

oprócz na wy horach, rzadko kiedy ich spotkasz; a cho

ich spotkasz, pozna ich nie moesz. Co za rónica !

^^lodymowni, krzykliwi, ruchawi; teraz pospni,

milczcy, sparaliowani. Jednak czasem i oni okazu-

j.i fnfermitaitiie jakie zjawiska silnej yw otrftci, kie-

dy kto jakie sówko rzuci o przeszych luh przyszych

W) horach. Tak wanie, jak te tafle po oknach kociel-

nych, co z siehic jeden ton stateczny wydaja. By jak

powietrze hyo poruszone milcz, ale niech-no org-a-

ny wydadz tene sam ton, natychmiast si odzywaj.

Ci ludzie w iedz doskonale
,

jakie s. szczegóy ycia

prywatnego kadego ohywatela , któremu nie s y-
czliwi, i dziwn maj trafno w sposohie, w jakim

sah stron jego historii domowej wystawi umiej;

nawet z jakim talentem, ledwo nie poetycznym, do-

rabiaj do niej rozmaite okolicznoci , hy j jeszcze

wraliwsz uczyni na umyle pni>licznoci.

Owo tedy kandydat, majc kilka takowych figur,

którzy na jego ucztach peni ohowizki wicegospo-

darzy; a zachcajc goci do picia , sami tgo pij ,

zawsze jednak tyle zachowujc przytomnoci, ile jej
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porzci).! do acyi >YyI)oro>vej; winien jest trzyma si

normy nastpujcej: Z takimi poplecznikami niech

si ma passire^ niech tylko zaprasza do siebie, traktu-

je i z kadym serdecznie si cauje; ju tedy na jc-

{;o obiadach , odwdziczajc si za uprzejm gocin-

no, jeden po drug-im szczerze lub nieszczerze zaczy-

naj zaprasza g^o do urzdu ; a on niech odpowiada,

kaniajc si i serdecznie uciskajc si z nimi , zwy-

ke a powicone sowa , co je pokolenie pokolenia

przekazuje: ,,Moje interesa nie pozwalaj wam su-

,,y, na czas póniejszy zamawiam sobie aski wa-

,,szc." I niech si tych sów trzyma; a jeeli kog-o

na ulicy spotka, a szczególniej z partyi przeciwnej,

niech musie tumaczy z w) borow szczeroci: ,.Nie-

,, którzy mnie cign do urzdu, zbyt na mnie aska-

,,wi; ale, jak mi Pan Bóg miy, jak on kocham, jak

,, pragn pociechy z dziatek, nie mog si podj te-

j,go ciaru, ja czowiek w dorobku, dugów si bo-

>jjc (notabene, e ma dugów po uszy), a w urz-

,,dowaniu zadu moj ma, ale przynajmniej czy-

,,st fortunk. Oto czmy si wszyscy, ejy upro-

„si pana NN. (wanie przjjaciela tego, z kim mó-

,,wi, a którego usiuje zwali): takich nam marsza-

,, ków potrzcl)a. Co do mnie, mam chci najlepsze, .ile

,,na dowiadczeniu mi zljywa; chocia to pewna, e
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,, proszc was o ra«ly, i nimi si powodiijnc , wiciii

„c nic zl>n(iz(j; ale z diii^irj slrony, ja znam sichic:

„jak zeclicq jakicg^o szlachcica niojro poT>ia(ii odc-

,,pcin.-i 0(1 waciwych jemu przywilejów, ja znam

,, sichic, ja golów cay majacczck mój zarezykowar,

,,jak (o ludzie muwiq: znstowsie; apostf/w sie^ na co

,, mi to si<^' zdao , majc onc i dzieci. A polem ja

„sohie w kasz nic dam napiti. Niech-no zwierzch-

,,no zaada ode mnie niepodo)n<\j rzeczy, ja nie wy-

), trzymam, rcrba t-eritatis wypal w ywe oczy, i

„siehie z onq i dziemi zg-iihi, a na co to mnie."

A e w czasie wyhorów, jak dwóch z solm rozmawia-

j na ulicy, zaraz kilku okoo nich si g^romadzi; wic

i te sowa pochwycone zostaj, a przijacicle od gru-

py do g"rupy hic^^na
,

powtarzajc owe znane wy-

krzykniki. „Co to za tgi hdzie Marszaek? ho to i

gowa, i serce i kiesze,— a wszystko dla powiatu za-

rezykuje ?" A tymczasem wyhorowi majstrowie jego

partyi, jeszcze czynniejsz rohi mu posug, rujnu-

jc party przeciwna. Byle zwierzjli, e kto ma

chtk z ich mecenasem emulowa; zaraz na niego

w kurs puszczaj rozmaite anegdotki, a te im niedo-

rzeczniej powymylane, tm wicej popatne. Jeeli

naprzykad, który z tych aspirantów, czstujc szlach-

ta, mia na stole w ino z napisem vin de Grares; to
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oni limie jq j('j wmówi, o on pomiata równoci o-

I)\walr]sl:a. nz}>ynjnc wina grafowsliiog^o. Jeeli nosi

jnhi zagraniczny izyzjI;; to iMieidza, e {jo tlosta

za jakie zdarzenie bolesne dla prowincji, a które wy-

pado okoo lat trzydziestu przed je^o narodzeniem;

a e bracia szlachta u nas nie bardzo mocna w Chrono-

logii, wic te aneg^dotki kursnjq po massie, a po wy-

borach skoczonych , roznosz si po prowincyi i za-

chwycaj tych, którzy nie niog^ac z domu si wydali,

jak hania deszczu, wygladajq noA\in wyborowych.

Jako strugi i rzeki snnjqce si po przestrzeni zie-

mi, hod swych wód potoczystych zanosz morzu; tak

te wszystkie anegdotki, zabiegi, wynurzenia pokqtne;

snuja.ce si po obiadach, po ulicach, po cukierniach;

wezbrane w niass powana ,
jitkby w jak otcha

wpadaj w sal wyborow. Rozwizanie akcyi wkrót-

ce nastpi
,

perypecya najciekawsza ; konsekw encya

prcmissów moe trzyletnich. Bo te czynne figury

w)boroAve, o którjch wyej wspomniaem, zaledwo

wybory s skoczone, ju o nastpnych myl w j bo-

rach. Ju tu inna dekoracya: dopiero czci roz-

sypane , teraz siy skoncentrowane ;
pierwiej gup-

stwa indy\\idualne, teraz gupstwa massalne, a tern

samem potne , bo gromada kada jest wielkim

czowiekiem. Ju tu gatiuick jakiego porzdku,

wida gdzie niegdzie wodzów na miejscu powanie
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sicilzacycli , a dajcych rozl.azy yr ucho s\voich

a«ljiUanlów, którzy co chwila lccq po massach. Wi-

(lad (ake jakby jalilch szefów szfahu, co jediim

sówkiem, jcdiiem sliiiiiciiicm, rady daj swoim wo-

dzom. Jest tam jaki jzyk cisy, jdrny, malow-

niczy, ale z którym nic kademu atwo si obezna;

eby go zgbi w cakowitej swojej energii , trzeba

mie odrbne powoanie. Widowisko w tern szcze-

gólnie wane , e tu znika przynajmniej najgównicj-

sza obuda. Trzeba, jak mówi, zgry orzeszek; trze-

ba albo si poda do urzdu, albo si nie poda.

Wszystkie ceremonie na boku zastawiwszy , trzeba

przej przez grad kul, cho nie oowianych, ale nic

mniej od nich kaleczcych. A wszake nie najdaw-

nij w guber^iii jednej
,
poczciwy obywatel, okaleczo-

nym zostawszy negatywkami, dobi si affirmat^Mk

oowian. Puszczaj si wic kandydaci na wota,

chocia aden z nich urzdu nie chce, od niego si

wyprasza, i jest tylko przymuszony wol zawsze dla

niego wit Janie Wielmonych, Wielmonych, i

wielce Mociwych braci.

Jest to w starodawnym obyczaju, e na poczthu

wyborów, szlachta zgromadza si u Marszalka nasessyi

powiatowej, aby si umówi kogo ma wybra, a Urn

sposobem wszystko zgodnie i porzdnie odb>: nic
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pikniejszego, i za ojców naszych pomylne i ocze-

Iii>Yane skulki z tych scssyj si wizay. Ale dzi

wcale co inneg"o: ta scssya wana co do niektórych

dziaa ubocznych, co do saniyche wyborów jest ad-

n. I lubo jednomylnie wszystkie urzcdq s rozda-

ne , z wielkim zbudowaniem niewiadomych taktyki

wyborowej ; na widok tak zbawiennej jednoci, wszy-

stko potem zupenie, inn przybiera posta. Pod-

czas tej sessyi, wyborowicze zakuci, owi robotnicy

niespracowani, ani si odzywaj ; tylko milczkiem roz-

patruj list wyborow, azali nie znajdzie si w niej

jaka nieleg^alno, z którby mona wystpi, na

przypadek, g^dyby obywatel im niemiy zosta wybra-

nym.

Idzie szlachta z sessyj powiatowych do kocio-

a, uczci tajemnice Paskie, wzywa Ducha witeg^o

do swoich obrad, i przysucha si sowu Boemu,

co go kapan im gosi z nieomylnej stolicy. A potem

w przytomnoci Boga, )iorc na wiadka straszne Je-

go Imi, w obliczu anioów i ludzi, gon wyrzeka-

j przysig : e ani nienawici prywatn , ani du-

chem party i, ale jedynie mioci dobra publicznego

powodowa si bd ; na stronie zostawiwszy fakcye,

intrygi , obudy, prywaty. O Zbawicielu mój! o jake

naduywaj Twojej miosiernej cierpliwoci ; o jake

MUiz. T. I. 7
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Ciel)ie krzy^iijq. Jeszcze ciany wityni nic przestay

odhija wyrazów ich uroczystr^j przysigli, a ju w sa-

nicjc wityni, zabiegi, potwarze, intrygi liegajq po

fhiniach. Biedni ludzie! w taliini (o przygotowaniu

lccq do saliH publicznej.

"W lej to sali rozwijaj si charaktery prowincyj,

wystawujc igrzyszl;o, na które z szyderczym umie-

chem spogldaj.} urzdnicy rzdowi. JNajwidoczniejsi

z pomidzy gosujcych sa hez wtpienia Baragoli i

Skórkowi: bo chocia w rzeczy samej jak najmniej

wpywaj na wybory; najgoniej wrzeszcz, najwi«

cej si szastaj. Kady z nich marsa nadstawia, w-
sa nakrca, kademu Jezie w oczy ; a zawsze trzyma

si kupki istot tcg'o samego co i on g^atunku. Zld

nig'dy nie sycha pojedynczych obelg, ale zawsze ja-

kie gromadzki. Jeeli na kogo ma rozpocz po-

ciski, w karczemnych wofrt ^ewe wyrazach, bo na nich

opiera si jego Rctta-yka ; zawsze wprzódy oglda si

za sob , czy si nie oddali za nadto od swoich to-

warzyszów broni. A ul)czpieczywszy sobie korpus

rezerwny, kampani rozpoczyna. Biada temu, co mu

odmówi poyczenia pienidzy; a jeszcze wiksza ta-

kiemu, co je poyczywszy, way si o nie upomina.

Biada temu, kto odmówi pozwolenia polowa na swo-

ich gruntach, albo odebra poddanego swojego z u-

sug, by jeg^o skór od katowni uwolni. A ile
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z le^ro |jonoroAvycli spraw, ale przynajiiiiiij hcz fcrwi

wylewu ; ile honceptów dowcipnych, potem w caej

prowincyi powtarzanych: owe figi, arty podarte,

korlii od hutelek midzy affirmatywkami rzucone.

Prosz na wido tych wyskoków geniuszu powiedzie,

e my nie jestemy ludem uksztaconym.

Snuj si przed oczyma kandydaci w rozmaitych po-

stawach. Nic wicej ciekawego, nad wyhadywanie ich

uczu z ich porusze i z ich twarzy. Jeden z nich

wszystkich znajomych i nieznajomych czstuje tabak

,

jakhy si obawia zej dla nich woni: bo, jak wida

z jego fizyognomii, co nie dowierza sobie. Drugi,

chocia na niego wrzeszcz i odgraaj si liczne go-

sy, obojtnie na grone kupy spoglda: bo ju wy-

rachowa, e jego stronnicy, cho milcz, s nierów-

nie liczniejsi. Przy nim uwaa mona jednego z je-

go stronnikÓAY, który ju odbywszy kilkakrotne urz-

dowanie, posiada gbok nauk Strategii wyborowej;

a jako vir const/laris w kole zasiadajc, badawczm

okiem ledzi obroty licznego zgromadzenia, cigle

milczy, czasem tylko zrywa si z miejsca , wslizga si

w tum, w nim tubalnym gosem krzjknie prosimy,

i piorunem do koa powraca. A tymczasem kilka-

dziesit gosów powtarza: prosimy ! jt^osimy! ^^ ida

take i nie mao figur roztargnionych, znudzonych,

ziewajcych. T9 s kawalerowie de bona fortuna.
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nych "Wyborów nie opnszczaj.i. S to anialorowic dia-

belia, tcskniq za wieczorem; ho jakie to widoki od-

krywaj si przed nimi , cdy si puszczq w zawody

z pópijanynii kandytatanii; ach! jakie to korzystne pile

mona bdzie zaimprowizowa ; a jak to przebrzyde

soce powoli si toczy, czy ju nie zajdzie nicdy? —
Jest inny jeszcze rodzaj taktyków wyborowych:

sa o ludzie pozornie obojtni na wszystko, co si

dzia bdzie; okaznj si jak najmniej dziaawczymi;

a pod koniec pokazuje si, e oni wszysko zrobili. Jak

oni pomiarkuja, e szlachta co na kie bierze , i e
nic tak idzie jak sobie uoyli ; dawaj szlacht go-

dem attakowa, jak twierdz oblon; rozmaitcmi

konceptami przeduajc wybory. Jak przybyli, zwa-

szcza z oddalonych powiatów, wyszastaj si ze swo-

ich rubli , które coraz trudniej si uzbieraj ; po-

woli z resztkami, eby mie o czem do domu powró-

ci, jeden po drug^im zaczynaj si wynosi Elekto-

rowie prowincyj; tak, e jeszcze gubernski Marszaek

nie obrany , a ju wielka cz g^osujcych ,
ju na

wielkim trakcie: tym sposobem kogo i niespodziewa-

ne si , ten obranym zosta ,
jftkby na prima apri-

lis. A ledwo elekta w ykrzykneli , na])róo perswa-

duj pozostaej szlachcie, by raczya si zatrzyma,

by co zaradzi, uchwali, zaprojektowa; wszjstko
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nadaremno: rojem wszystko uciea z miasta ,
jakby od

jiozaru, wielu nie uiciwszy si ydom za obrok i stan-

cye. Wraca tedy szlacbta na wie , by tam zorze-

czy urzdnikom przez ni-e sam.i wybranym , i za-

wczasu roi projekta do ich zwalenia na nastpnych

wyborach.





Powie dramatyczna.

C2YI

TT-IsaZOB, LITSKAdZI.
(Scena w gubernsliiem miecie).



o » o B Y.

I*AN SIEPAK, e^-Depiiat t cilotciek majtny i trieJre

popularny. Kandydat do Kurulorstica $zkoty potciu-

towej.

PAKI SIEPAKOWA, jego ona.

PREZESOWA, helletrystka.

PODKOIORZAINKA, Panua dojrzaa, uczona i wielce

gentymentalna.

KASZTELAMC , Pan mony t uprawiajcy tttzytikie

nauki.

iniABIA WSZDOBYLSKI.
FARIITA MARSZAKOWICZ, Bard haragohki,

CIEMISIEWICZ, Filozof,

TROJINICZ, Poeta romantyczny. Deputat magazyjioiry.

GODZWIN, Poeta klagsyczny. Deputat legitymacyjny.

SZKRrPliOWICZ, Sdzia graniczny,

(Scena w domu Pastwa Siepaliów\

i



PAN SIEPAK, SZKRIIPI OWICZ.

PAN SIEPAK.

KocIiane{ro Scdzicg^o wifaiu; a co nam przywozisz

noweg^o z Podola.

SDZIA.

Nic dobreg^o: Ozimina chybia, bydo pada na ja-

l;q modawsk zaraz , o której dawniej ani sychii;

zboe drogie, a na niego kupca nie uia, a tu na bied

sprawa moja mnie przyciga?— z prostego dugu ta spra-

wa urosa, trzeci rok a zani<; a dekretu docze-

ka nic mog. Ja tu panu su, bym go pofatygo-

wa moim interesem : niech pan uprosi Prezesa , by

urna kaza sobie poda, i jaki koniec ze nnia zro-

bi.

Mieiz. T. I. - 8
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PAN STEPAK.

A b}le-e ju u Prezesa ?

SF^DZIA.

Wanie od niego id.

PA.N SIEPAK.

I co?
SDZIA.

Nigdy podobnego Prezesa nic widziaem. Jal;i

honorowy czowiek: ja mu o sprawie nujwi, a ten

mnie plecie ,
jak nie dawno postaw i sic przeciw jed-

nemu panu, jak mu piotra napdzi, jak mu ofiarowa

oów czy elazo. O! to mu w gowie, a prawa nie ro-

zumie, tylko si czwaui z deputatami. Jakiclie bo s-

dziów wybieracie, Panu Dogu odpowie'cie zauasszlacbt:

to poluj, to w karty po caych nocach graj; a cho

na sessyi po kilka godzin siedz, nic nie robi.

PAN SIEPAK.

Ju to praA\da, e Prezes nie najwicej praATa

pilnuje; ale sumienny, honorowy i ma wiele poe-

tycznego ducta.

SDeiA.

Ale kiedy bo ja do ni«go nie po wiersze przy-

chodz. Jaki teraz wiat niezrozumiay: byem u

Marszalka Hrabiego Wszdobylskiego , u którego ojca
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miaem fcietlj zachowanie. Omieliem si prosi ^o,

>y za mnq si wstawi do l*rczesa , niech bdzie czar-

no czy hiao, ahy koniec; a on mnie mówi: mój Szkru-

|)uowiczu, na co tohie Prezesa, ja ci dam list do Mi-

nistra Justycyi; urczam, ze jak mu ^o oddasz, to ci

powie: pis^ co chcesz^ aja podpisz. Ja mu si ka-

niam
,

przekadaj.-^c jednak, e nim to pójdzie do Dli-

nistra , niech tymczasem par sów powie Prezesowi.

Napróno, jakby nie sysza, tylko prawi o Petersbur-

gu, o zag^ranicy, o jakich projektach, o jakich dzie-

ach przez siebie ogaszanych. Co powiesz WPan Do-

bn>dziej: dwie g-odzin passowaem si z nim, eby
o interesie pomówi; nie byo sposobu, ja do Sasa,

©n tfiK asa. A z reszt.i dobre panisko, bo przynaj^

mniej obiecuje wiele, ale nig^dy z nim do adu nie

dojdziesz. Czy nie rozumie ludzi , czy nie chce ich

rozumie. Jak Bóg Bog"iem, ludzie dawniej byli inni;

teraz nie wiedzie co, — w panu cala moja nadzieja.

PAN SIEPAK.

Mój |sdzio
,
jabym ci rad pomodz, ale daj mi si

namyli : bo ci si przyznam , e jako nie najlepiej

jestem z Prezesem od niejakiego czasu , — a bylimy

brat za brat. Patrz-no, jakiego konia wierzchowego

inu odstpiem za bezcea: dla przyjani : kary wierz-

chowiec, w caem miecie znany. Da mi za niegu
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sio riiMi : vr odsdzi ojona tjlc jest poezyi, zc amafor

za to flamo daby mi sto czerwonych zotych, jak

oliszy?. Jeszcze, {fdjhy to czowici: mia spraw wsa-

dzie g^ównyin, toby nie al. Ale tal;a moja natura:

poliad mnie nic zaczepia, co zechc ze umie zrobi: o!

jak zaczepi, to wtedy poka co umiem: wyF>aczaj

panie bracie, ale Panu Boju si nic dam, jak mam su-

szno za soI) : bo ja stary onierz. Miaem eko-

noma, co mi co arystokratycznie sterty skada; jara

^o wypdzi, a za szkody co mi narobi, kiepsk je^o

chudob zabraem ; jakby nie byo , wpad w deces,

czj ju wszystko ma przepada. Oo mój ekonom

detronizowany trafi do Prezesa, i ten za nim w in-

slancye do mnie, a bardzo nieprzyzwoite: bo co, za-

cz mi moray prawi. Mój 3Ioci Panie, ju ja daw-

no nauczony; niech pan te kazania schowa dla swo-

je/ro braciszka. I tak popstrykalimy si z sob, i

przyszo do teg^o, e wyzwalimy si. Dalimy sobie

termin za trzy miesice
;
przy Leszczyskiej karczmie

by naznaczony plac. "Wszyscy o tera wiedzieli; ba,

o niczeni nie mówiono w miecie tylka o naszym po-

jedynku. Ale nie wiem jakim sposobem o tem si do-

wiedzia Gubernator, i bez ogródki zapyta mnie, czy

mnm ochot flint dwig-ae w Kaukazie? Do pro-

zaiczne zapytanie, ale w sedno trafio; a potem przy-

jaciele si wdali, i daem si uprosi, podalimy so-
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I)ic rce, ale tlalco do Jawnej zayoci; a miaeni

lo|>iego sekundanta, pana Stefana Korkowicza; posie-

dziaem nni: mój honor skadam w twoje rce, — i naj-

lepiej .wyszedem; l)o pan Stefan taki mistrz do tych

wszystkich akcessoryi pojedynkowych , ze zupenie

w pole wyprowadzi stron przeciwn: musiaem ni-

hy przeprosi; ale strona tamta nie spostrzega si , e
przepraszaem w domu meg^o kuzyna, wic tern samym

J*rezes pierwszy krok uczyni,

SDZIA.

Na niczm wic speza nadzieja, co j w panu po-

kadaem.

PAN SIEPAK.

Nic to, z deputatami pomówi; wiesz, e ja, ho na

co mam prawd w hawen ohwija, wyhorami trz-

s: deputatów dwóch nadal chc si utrzyma, a wie-

dz dobrze, e heze mnie trudno si obej. Ot, chwaa

Bogu, e do mnie przyszed; daj wieczór literac-

ki ; najpierwsi filozofowie i poeci Guhernii bd zgro-

madzeni za kilka minut. Moja ona takich wieczo-

rów nie lubi: dobra kobieta, nie oczytana, tych uczo-

nych rozmów nie rozumie. Ja, jak wiesz, za piecem nie

chowaem si. Czacki nieboszczyk mawia kiedy, e je-

stem chopcem wielkich nadziei. A potem i z Feliskim
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yeni w przyjani, kicJy mieszka vr Woosowie. I po-

>voli tlo hihlioteki niezg-orszcjj przyszedem. I prze-

konaem si(j, e >vszjslko tlobrc, ale l)ez Literatury

y nie mu/na.

SPZIA.

Zostan na askawy rozkaz pana Rotmistrza , tyl-

ko ehy Literaci na kontuszowego nic patrza i jakby

na raro^a.

C sami, SIEPAKOWA, PREZESOWA,
i PODi;OMORZA>KA.

(Podczas, gdy pan Siepak i Sdzia witaj^ ne z da^

manii, lokaje przygotowania robi okoto herbaty)*

PBEZESOWA.

Ach moja Siepakowo kochana! jake gustownie haf-

towana twoja pelerynka, nie mog^c si na ni napa-

trzy.

PODKOMORZANKA.

Pewnie pani Siepakowa musiaa ja dosta w Szaff-

naglu; czy zgadn wiele kosztuje?

SIEPAKOWA.

Niech Podkomorzanka nie zgaduje, nic nic kosztu-

je: bo to moich haftarek roJjota, a troch i moja. Gdzie-
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l)y mnie matce ilzicciom , na (akie wydatki mza na-

raa; do i l)ez tego ma pofrzch, siedzc w mie-

cie, a g^ospodarstwo po \^i^fcszej czci na ludzi zda-

jc; ale co robi, majc dzieci, trzeba o ich wycho-

AYaniu my]i; a lepiej gospodarstwo, ni ich wycho-

wanie z oka spuci; — co tez to te dzieci kosztuj!

PREZESOWA.

Ale pastwo bogaci, moecie miao pozwala

sobie.

filEPAKOWA.

Gdzie tam bogaci, byoby co, eby si roli pil-

nowao; ale tu grosz grosza nie dopdza. Sztukujemy

si jak mona. Pókimy na wsi yli , to ja ogrodem

i przdziwem cay dom opdzaa; ale tu wcale co in-

nego. Pozwol panie, bym si przed niemi popisaa

pótnem mojego urzdzenia...

PODKOMORZANKA HU sirome*

Go za nudna kobieta.

PREZESOWA.

Z wielk przyjemnoci bdziemy na to patrzy.

SIEPAK.

Ale daj -no pokój moja Basiu, lada chwil. Jaw-
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nuci si zjacl^ na wieczór Hteraclii, a (y ze swojemi

prozaicziiómi |Milsetl;anii wystpujesz. Gurszysz lem

paiii.i Prczesow i pann Podhuniurzank.

PREZESOWA.

Bynajmniej, ja sama mam siebie za gospodyni.

SIEPAKOWA.

Mój kochaniiu, cdyhy nie moje gospodarstwo , nie

wiem, czy przy twojej literaturze, nasze dzieci mieli-

by w czem chodzi. Ja cho na waszych mdrociach

si nie znam , przecie zawsze jestem rada uczonym

gociom, co askawi na nasz dóm. Wy czytacie i roz-

prawiacie; a ja sobie poczoszk robi, i myl, eby

po tych uczonych rozprawach, za wieczerz si nie

powstydzi.

PODKOMORZAKKA.

Przecie pani rada uczonym ludziom.

SIEPAKOMA.

I bardzo: pan Kasztalenic naprzyklad , cho lite-

rat, jaki grzeczny, a mio; albo pan Godzwin, i wszy-

scy, co dzi u nas bd na wieczór; jednego tylko pa-

na Feruty bym darowaa, bo ten chopiec mody, za-

wsze mi si naprzykrza.

SIEPAK.

To prawda, e czasem nie dorzeczy sie wyraa:
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baijig-oa zawsze baiajo; ale nikt mu wiclkicg-o ta-

lentu nie zaprzeczy do poezji. Wyprawa do Baszta-

nu naprzykad, co po Berdyczowie i Jarniolicach

modzie jarmarkowa na pami powtarza, to liczne

poema; a jakie wiersze!

By wieczno trawi^

Trzeha si bawi,

Le w cudze grzdy,

Pocijj.i wdy,

A kto si spanoszy,

Ten dla roskoszy,

Rzciiiieuicin i dziegciem w bród,

Hura ha, hura ha, Barag(dóvv rod.

TTieczno trawi, wady rzuca nagrzdy,—^jaka

to dowcipna alegorya. 1 peno podobnych konceptów.

SDZIA.

Ja nie literat, ale cokolwiek mi wiadomy ojczy-

sty jzyk. Jako mi si nie zdaje, eby wieczno si

trawia jak piecze, albo eby wd mona zarzuca

na grzdy, bo kapusta i marchew nie ryby.

SIEPAK.

Bo to jest allecorya krytyczna , wicrzaj mi sdzio,

^ ja znam si na tych rzeczach ;
jeirt tu wiele talenlu.

Powtóre, dziwna jasno w stylu; najirzykad: opisuje

Miesz. T.I. 9
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jak dwóch kochanliów g^rali >v Kasztelana,— jaLie to mi-

e \iersze, ile tu poezyi:

Oto wczora, nie pomn, \«Ieczorem czj^ z rana.

Pan liochnneli z hocliank {^rali w Ii<tsxlcluna:

e si pnnioz do panny fjjo w liupy hicrze,

Wic nie gra z nii| jak starzy graj na [lacierzC)

1 ehy do wygranej hya naraona,

Jeli przegra, obieca da pannie kaMona,

Jak si podczas gry z soli znajdowali w parze*

Itozmaicie o teni mówi kronikarze;

Mówi, ie podglda*, mnie kto si zapyta,

Mówi, kto i^rzegra odda powinien i kwita;

A przegra panicz, niecJi wic panicz daje,

Rzecz nienaturalna, lecz czas na czasie nie staje.

A co, nie dowcipnie? ohac^ycic, ie len mody cho-

piec kiedy wszystkich zakasuje.

SDZIA.

Moe tu by wiele poezyi, ale kawaka sensu

nie ma.

SIEPAK.

Oto wy starzy, nicdy modym nic dobrego przy-

zna me chcecie ; a wiesz , ze pan Grzegorz Harmi-

der, któremu nikt wysokiego zdania o rzeczach nie

zaprzeczy, powiedzia o Farucie, kiedym mu przeczyta

poemat o Basztanie : Ten chopiec nic powiem by mia

tyle rozumu , by a proch wymyli ; ale tyle , iby
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niezawodnie nnlrafi na inne wynala/Jii pomniejsze,

,«r<Iyl)y ich nie bjio midzy ludmi, naprzykad: sok

l)rzozowy , dzwonki do cliomontów i kalafonie, nie

wtpi, iby je wynalaz, ffdjby od dawna nie byy ju

wynalezione; wic nie jcg^o wina, ze ini dzi na nic

si nie przyda. Ja ^o za to lubi, ie on je4en mi-

dzy baragoami literatur utrzymuje; ale oto i lite-

rackie towarzystwo przybywa.

Ctz fftmi, wchoih: KASZTELAMC, FARFTA,

CIEMiMEAYICZ, TliOJiNlCZ, GODZWIN.

SIEPAK.

Witam szanownych goci , od godziny oczekujemy

pastwa;— uderzcie si w piersi, troehecie si spó-

nili.

CIEMNIEWICZ.

To przez pana Farut.

FlRIITA.

Kasztalenic nam fundowa obiad uMakulskiego; po

obiedzie my wszyscy poszli na fajki do Godzwina, i

tam przckurzylimy i przebaraszkowali czas a do pa-

skiego wieczora; ale idqc do pastwa , przed jedneni

domostwem obaczylimy brodzka bryk : poznaem po

jednym siwo-srokalym koniu, i po kozaczku Pokotyle,

e to ekwipa Fclixa Durbiayj pytam, gdzie twój
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pan?— O, tu II ydn. Jcdzlem i znsfajeiny jo w liousz-

kii i (loF)iv,c poilclimiclonego; chciaem l;oniecznic c»
<lo pastwa ciajrna, hylihyniy z nie^jo tlol)rzc nal;pili;

ale taki uparty i zaspany, emy \\icc(?j ^[odziny go

mczyli: nic chcia ruszy z izhy.

8IEPAK.

Wjakim-e on interesie tu przyjecha?

FARUTA.

Ja -wiem, ale nic powiem: bo daem sowo honoru,

e dotrzymam sekretu.

TROJNICZ.

Ja adncg-o sowa nie daem, a wic powiem co

nam mówi: oto z pojedynku wraca tdy do domu, se-

kundowa Józiowi przeciw Sapulskiemu.

FREZESOWA.

Nieszczcie! a kto zg^ina., kto ranny?

GODZWIN.

Do teg^o nie przyszo. Felix to jako zgrabnie uo-

y, e honor i krew stron obndwóch ocalona.

SIEPAK.

Przedziwnie si skoczyo ! caa rzecz na dobrych

sekundantach.
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TPOJNICZ.

Oto,iia zgotl, zakropili si porzdnie; talj, ie se-

liundant, cho<^ cztery g-odzin ju mino, odkd boha-

terów poeg^na, jeszcze wykichasi nie móg, i dla

(eg'0 I^aiistwu z nami nie suy.

SIEPAK.

Nieche panowie zasid z nami ohoo samowaru,

spróbowa tej herbaty: ona dzisiejsz poczt przysza

prosto z Petersburg^a.

KASZTEANIG.

Z aski pastwa i piknych rczek pani Rotmi-

strzowej, uraczymy si t doskona herbat.

(Wszyscy siadaj.)

PREZESOWA.

A mio u tak szanownego g-ospodarza i z tak li-

czonymi gomi wieczór przepdza. Pan Sdzia Szkru-

puowicz, cho jest wielkim stronnikiem dawnych

czasów , przyzna ,. e dawniej w tem miecie, trud-

no byo na wieczór tylu uczonych razem u jednego

stou widzie.

SDZIA.

Tc dawne czasy tak dawno ju miny, e ich ma-

o pamitam.
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PREZMOWi.

Cliciafahym tez wiedzie, co pano^ric znnjdiij l»y

gównym przymiotem poczyi naszego Mickiewicza ?

GODZWIN.

Ja (ii gosu nie mam , l)om nigdy nie podziela po-

wszechnego szau dla utworów Mickiewicza. Przej-

dzie jego chwaa, tak jak przesza cholera, chocia i

ona nie mao haasu narobia. Co to za porównanie

Mickiewicza do Feliskiego, który mnie. szczególna a-

sk zaszczyca: bo jemu winienem jakakolwiek saw,

co jq mam nadziej otrzyma, nie od wspóczesnych,

hro Boe , ale od potomków. O sd wspóczesnych

nie dbam , bo oni sq pod wpywem jakiego uroku.

Przyznam si pastwu, e nie umiem si im podoba:

to daremna, czstochowskich rymów uywa nie bd,
jak 3Iickiewicz. C/todzif, brodzi, chmielu zielu, tcian-

kiem kochankiem, jakie niezrozumiae Padyszachy,

Czatyrdachy. Prosz na los otworzy xiakc Trem-

beckiego i Feliskiego, co za bogactwo! Jelita czyi a.

Kagace mieszkance, vsa At/gt/sta, Prostoty kto

ty;— to jest poezya, to jest duch! Jeszcze to Mic-

kiewicz czasem przypomina naszych mistrzów; ale je-

go naladownicy, mój Boe, co za monstra: takie ry-

my si u nich pokazuj, na które i Xidz Baka si zdo-

bywa; a s tacy (i tych wol, bo przynajmniej sszcze-
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rzy), co wprost od wszelkich rymów si odrzekli, i to

lua by postp.

TROJNICZ.

Przynajniiiiej , e kiedy niekiedy przyznaje Mic-

kiewiczowi ducha nasz Godzwin.

GODZWIN.

Dla czeg^o nie mam przyzna: my klassycy zawsze

romantykom sprawiedliwo oddamy, hyle na ni za-

suyli. Ja sam, byem zachwycony jedn myl Mic-

kiewicza, czytajc Dziady; zreszt rzecz nudna, pro-

zaiczna, bez plunu, bez prawide i nie wiedzie do ja-

kiego rodzaju naleca. Otwarcie powiem, e sam

Trembecki-by mu pozazdroci teg^o pomysu; naprzy-

kad jeden wiersz w Dziadach koczy si wyrazem szcz-

cie. Tuzinkowy wierszokleta nie omieszkaby mu

dobra rym zamezcie; ale Mickiewicz, jakby przypo-

mnia sobie pierwiastkowe wychowanie, kurs litera-

tury Euebjusza Sowackiego, eby tych wyklepanych

rymów nie dobiera; zakoczy drugi wiersz przez pia-

cie. Czy mógby zgadn syszcy wiersz poprzedni-

czy, e drugi zakoczy si przez picie; to samo do-

wodzi, e cho si zepsu, ma wielki zaród poezyi

w sobie.

TROJNICZ.

Ooz go macie ze swoj klassycznoci.
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PREZESOWA.

Panic Godzwinie, czy godzi si tak poziomym o-
eiem mierzy naszego wieszcza, o kocówkach m(nvi!

co one uiajfj inuie obchodzi, ja myli szukam, myli.

RASZTEAMC.

Tak myli, nie inacz(?j; . . . poz\roli pani.

PREZESOWA.

Jake nie zastanowie si nad sposobem, w jakim

u niego expressya zawsze towarzyszy myli, z pomidzy

tylu, jeden tylko przykad wybior: zamiastja jestem
^

móvi'ij'am, ile to ukrócenie jest stosowne do wiotko-

ci ycia.

KASZTELANIG.

Wielki pani masz rozum, ale ten instynkt poety-

czny, jest szczególn. wasnoci piknej pci, av ser-

cach kobiet jest najtkliwsza poczya. Z tego powodu

chciabym podda pod sd pani moje....

CIEMNIEWICZ.

Ja z pani si nie zgadzamr/aw, zam\a^tj'aj'esfem,

zupenie niewaciwie
; poezya nie powinna ukró-

ca empirycznego ywota; przedua go ,
podwysza-

jc go do idealizmu, oto jest powoanie poezyi.
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KiszTELANiG »« tfrome.

To Lara PaiiaBog"a, nigdy moich wierszy nie prze-

czytam.

PODKOMORZANKA*

Co do mnie, trzymam z pani Prezesow. Jam, jest

obrazem ycia, trzy litery, rzetelny symbol przezna-

czenia miertelniiiów: rodz si, yj , umieraj. Wiel-

ka myl w tem ukróceniu.

CIEMNIEWIGZ.

Podkomorzanka,- t filozofi mistyczn, bynajmniej

mnie nie zbia; symbolika bez wtpienia jest rzecz wa-
na, ale tu niewaciwa: uhróceme Jajestem na jam

,

jest zawsze ujemnoci, a poezya koniecznie musi by

dodatni.

KASZTELANIC,

Oboje pastwo macie suszno; caa rzecz, e
kady z innego stanowiska spoglda na poezy. Co
naksztat tego napisaem; zdaje mi si , e to moe co-

kolwiek objani zadanie. Zastanawiajc si nad krótko-

ci i niesmakami ycia, tak brzkncm na mojej lutni.

{d,ohywa papier).

TROJNICZ.

Za pozwoleniem, musz z assekuracy wyruszy

na ratunek pannie Podkomorzancc przeciw tak silne-

Micit. T. 1. 10
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mu znpaniiowi, ja1;ini jost pan Ciomniewicz. Jeeli

Iii skróci wyraz Miekiewicjs, w innych miejscach wc-

tlle potrzeby z{jra>nic i przedua je umie. Naprzy-

liatl: zamiast bdziem^ fjem; najczciej mówi b^-

(hiettty^ pijemy.

KAszTEAMC Wff tiroiiie.

Napróno, nie doczcI;am si nigdy czytania moich

wierszy.

POnKOMORZANKA.

Bardzo dzilaij pann Deputatowi , e mi nowa

bro poda na obron naszej^o wieszcza. Najwysza

filozofia cechuje t poezy , w tym toku. Naprzykad,

jom^ zam]ast Ja Jest etn: bo czas teraniejszy nie moe

by do krótkim; zdaje si , zeJam jest bardzo krót-

kie, a jednak w caoci si nie wymówi, a ju czas o-

becny niinq. Ale czas przyszy , odnoszc si do

wiecznoci , musi by i "w eipressyi wielkieg^o poe-

ty przeduony. Przyznam si pastwu , e gdybym

si omielia pracowa w poezji, czas teraniejszy ile

monocibym ukracaa: zamiast tego Jamj krótkiego

westchnieniabym uya ; ale czas przyszy ile mo-

nocibym przeduaa: odwayabym si powiedzie

zamiast d^dziem, przy za do bcdzieiiiy.

FARUTA.

Niech pani doda , e pijemy zamiast pijem jest
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(lohre, ja|;o 07-narzajare przeduenie miej z przyja-

eióiiii zahawy. IFonorcni rcez, e w tein si zdradza

myl aiilora , ho on nic jest od kieliclia , i radby >ie-

siad przedu} czem wicej, ni ipsylonem. Ho-

norem rdz*?, e Podkomorzanija zgbia g^o do su-

staw.

PREZESOWA.

A pfe panie Faruta, tak materialnie odzywa si,

kiedy my analizujemy uezucia serca. Gdzieby tak

wielki geniusz myli o trunku. JNie prawda Kaszte-

lanicu?

KASZTELANIC.

Pan Faruta, sam znalsomity pisarz , do naszego

bractwa naley ; ma praw o o nas poetach gosi swo-

je zdanie, i to jego zdanie, nie moe by tylko ko-

rzystne dla nas. Bardzo jestem szczliwy, C mog
tu pod sd jego, jako wszystkich pastwa, podda mój

kawaek, pod tytuem Pielgrzym biaty , który mia

szczcie podoba si samemu Michaowi Grabowskie-

mu. Staraem si poczy obie szkoy: klassyczn, co

do starownoci faktury; z romantyczn, co do oderwa-

nych myli. Czy pozwol pastwo przeczyta?

( Wszyscy).

Prosimy, prosimy.
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Za pozwoleniem, jedno tylko só>\ko.

KASZTEINIC.

Nie lua rady, trzeba ucieka z te^o domu; te ga-

duy ni^dy mnie czyta nie dadz.

FAIltTA.

Wiemy wszyscy, e pan Kasztelanie przelicznie

piszesz; ale pan zostawi tego Grabowskiego, co nie

wiem z jakiego powodu ma siebie za wielkiego kry-

tjka. Honorem rcz, ze podobnego despotyzmu

w Literaturze znie nie mog. Otwarcie powiem,

bez ogródki, bo u mnie co w sercu, to i na ustach,

cho nie byem w Warszawie, nie potrzebuj cudzego

rozumu, moe jeszcze kogobym i nauczy. Jak mo-

je Baluni kocham, Stpi/ i holiszczytna jest makaro-

nizm, bo to nie w duchu naszego czasu pisane. Pan

Grabowski dusze z tamtego wiata wywouje, aby Ku-

rennego wybawi. My chwaa Bogu, liznli matema-

tyki, w duchy i dusze nie bardzo wierzym. Zby py-

ch na boku zostawiwszy, Grabowski si by mnie po-

radzi; wcale inny obrót daby swojej powieci. Pani

Dubrawska byaby od jednego spojrzenia zakochaa

si w Kurennym i uatwia mu ucieczk. Jakby to

byo piknie, rzetelnie, liberalnie. Ale arystokracya
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nie pozwalaa panu GraboYsfcicnm przypuci, eby

obywatelfea niog^a kocha si w parobku. Przeklte

przesdy, przeciw którym i wierszem i prozq nie mo-

na do piorunowa. Literatura i krytyka jest dzie-

o najarystokratyczniejsze. Pan Grabowski nie moe
zapomnie, ze jaki jeg^o imiennik by kalwinem wiel-

kim koronnym , ma siebie za mag'nata. Ale wkrótce

fa arystokracya upadnie. Jak nastpi wojna opinii,

dadzq hartu tym, co herby swoje kadn na g^uzikach

liberyi.

SIEPAK.

Dajmy temu pokój: co bdzie, a nie jest; nie pisa

w rejestr. Przyznam si pastwu , e tych rozpraw

politycznych w moim domu nie lubi. Lepiej nam

przysucha si poezyi Kasztelanica. Panie Kaszte-

lanicu, prosimy o teg^o Pielg"rzyma biaego.

KASZTELANIO («« stroiiie).

A przecie {rozkada rekopism). Jest-to kwiatek

melancholiczny. Pielgrzym biay jest godem allcgo-

rycznem zapau i smutku, ale pastwo atwo domyla

si mojej myli:

Czowiek w motochu....

SIEPAKOWA.

Moe pan Kasztelanie pozwoli przygotowa sobie

wod z cukrem.
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KISZTEANIC.

Pokornie pani dzikuj, mój wiersz jest króciachny.

CyJuwich w molochu |)onurjcIi myli,

Kture nim drcz, jak kuciciny dzwon;

Dusz sw wieszczem {^dy piórem kryli,

^niemiertelnoci precz odpdza zg^on.

PREZES owA.

Przelicznie! drczy jak kocielny dzATon, co za

trafny obraz.

CIEMNIEWICZ.

Jak fylko co relig^ijnego , zaraz i poezya si

"wzniag-a. Estetyka i Teologia sq f o dwie rodzone sio-

stry. Uwaajcie pastwo, ile Chrystyanizni przewy-

sza pog-anizm w poezyi. "Wirgili by powiedzia: noy-

ce Afropos go drcz; .ile daleko tym noycom do ko-

cielneg-o dzwona.

GODZWm.

Co na to, to nie ma zg-ody. Wiersz przeliczny

i jak mona najszczliwiej rymowany ; ale w noy-

cach Atropos ju-ci wicej poezyi, ni w koysaniu

dzwonu.

TROJNICZ.

Noyc upadek wicej si zblia do szelestu , uie
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jest tak ponure jak koysanie dzwonu, nie tyle zgodo-

dzwiccznc z niclancliolicznoci myli.

PODKOMORZANKA.

Mniejsza o koysanie dzwonu; ale pióro wieszcze,

co niemiertelnoci odpdza zg-on. Jaki zacht dla

poetów, mierci nie powinni si lka. Prawdziwie,

po odczytaniu takich wierszy, nie ma duszy (ak pro-

zaicznej , któraby w sobie nie uczua jakieg^o zarze-

wia witego og^nia.

(Lokaj wchodzi).

Janie Wielmony Hrabia Wszdobylski.

SIEPAKOWA.
m

Prosi,

KASZTELANIG.

Jest ! oto nowa przeszkoda.

SIEPAKOWA.

Przeszkoda krótko-trwaa, bo Marszaek sam mówi

o sobie, e xiki wydaje; bdzie rad sucha wierszy

pana Kasztelanica.

KASZTELAMC zwija papier^ HRABIA wchodzi,

HRABIA WSZDOBYLSKI.

Witam i gospodarstwo i goci; a co to, pastwo da-
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jecie wieczór literacki, a o swoim Marszahu zapo-

mnieli, jalihym si na tych rzeczach nie zna: a wszak-

e miaem jakie wpywy na urzdzenia Uniwersytetu,

i wszystkim wiadomo, e co w nim dohrejo, to mo-

jej ro)oty; a co jest do zarzucenia przeciw niemu, te-

Q0 sami si domylili. Chocia to ju do mnie nie

naley, porzdnie natarem cow Ministrowi; exku-

zuje si przede mna nieborak jak moe, a mi co al;

prosi o rad, ebym mu plan encyklopedyczny uo}.

Ale czy mam chwil wolneg"o czasu, wy wiecie, e sam

jeden musz wszystko robi; niech-no codzin zapi,

wszystko do g"óry nogami przewróc. Moje urzdo-

wanie mnie zabije; niech to bdzie midzy nami, ale

ju na siach upadam: szczególnie dzie ouegdajszy by

dla mnie pamitny.

SIEFAK.

Co takiego?

HRABIA WSZDOBYLSKI.

Musiaem objani projekt, com go posa pod ko-

niec roku przeszego do Petersburga ; nie zrozumieli

go z razu, ale teraz ju przecie przekonywa si za-

czynaj, i eto z góry dostaem pismo, którem ka nmie

zbija niektóre zarzuty; ale urczam, e za kilka

miesicy mój projekt przyjdzie do skutku, bo jest naj-

korzystniejszy dla pastwa.
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SF^DZIA.

Czyljy nie niozna si tlowiedzic , co tez w nim

stoi.

HRABIA WSZDOBYLSKI.

Za co nie, z niczc{}'o sekretu nie robi szanow-

nym obywatelom, co mnie swojq ufnoci zaszczycili.

Oto na zawsze rekrucki nabór bdzie zniesiony^ w ca-

lem Imperjum,

SDZIA.

A t6 nie za rzecz,

SIBPAK.

A zkqd-e wojsko bdzie w komplecie? nie sposób

jednym werbunkiem ^o podsyca, chyba e bdzie

zwinite.

HRABIA WSZDOBYLSKI.

Uchowaj Boe, bdzie nierównie wiksze, ni
dzisiaj.

SDZIA.

Jake to?

HRABIA WSZDOBYLSKI.

Cesarz chiski, chcc mie Europejczyków naprze-

ciw Anglii, ofiarujeda dwadziestn czierech Chiczyków

za jednego naszego; jak wiecie, jemu o Chiczyków nie

Mieiz. T. I. II
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trudno. Ja wic podaem projekt, ieby naszych zo-

dziejów i w'óczc{fów z tunu tam odsya. Go za

wielka rzecz , co roku po dziesi tysicy takich pta-

szków do Kiachty doslawi-; a fak, co roku przybdzie

Pastwu dwakro czlerdzieci tysicy ChinczykfJw,

chop w chopa; co za niezliczone wojsko za lat kilka

mie bdziemy!

SDZIA.
>

Przeliczna myl, ale czy tylko do skutku przyjdzie.

HRABIA -W^SZtDOBYLSKt.

Niech pastwo nie wierz
,
ja nic nie mówi ; ale

za kilka miesicy obaczycie, czy ja malowany' Marsza-

ek. Ju-by to dawno przyszo do skutku; aleja, chc.ic

wyciag-n jaka korzy dla mojej cubernii , dodaem

do projektu : eby dla dostawienia wóczgów z tur-

my tutejszej do Kiachfy, do piciu po jednym szlach-

cicu przeznaczy; a ta posuga, eby jemu i jego fa-

milii suya za dopenienie niedostatecznych doku-

kumeiitów legitymacyjnych. Tym sposobem, Heroldya

wszystkie wpywy utraci na nasz prowincy. Otó

to nad tem sma si teraz wysokie gowy. Ale ja

Htt wypali onegdaj takie ^erba reritatis, ze tego

nie odksz. Tylko kilka miesicy cierpliwoci, a o-

Laczycie co bdzie*
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SIEPAK.

Gbolio pomylany projekt.

SDZIA.

Prawdziwie duch >Yicty go natchn panu.

KASZTEAMG JU StrOJlie,

Oto gupia szlachta nasza: woli podobnych hredui

sucha, nieli moich wierszy.

HRABIA. WSZDOBYLSKI.

Tonie, xe musiaem bitym charakterem na dzie-

siciu arkuszach objanienie projektu wygotowa; ale

musiaem jeszcze ukoczy romans francuzki, eo go

przyryckem Arcy-xinie Karolowej, i napisa oni

listów, a w szystkie do osób bardzo wanych,

SIEPAKOWA.

Ach mój Boe , jak pan Hrabia moe wszystkiemu

temu wydoa.

HRABIA WSZDOBYLSKI.

To jeszcze nic,— dla dobawki pisze do mnie z Pe-

tersburga ; ale jaka osoba, domylcie si kiedy moe-

cie, ju ja jej nie wymieni. Otó pisze do nmie ta

osoba, e wkrótce wypada rocznica Imienin Najjaniej-

szej Pani, e trzeba jej siurpriz zrobi; alejak, oto



8i

cloroM^. cahowiln muzyk Jo jednaj opery, i jak naj-

prdzej, i c ja jcJen ty]ko, w fak kró(kini cza.sic

niOjg- jq uoy ; a zatem o to do mnie proha. IJag-a-

fela; a to taka proba, co za feh liierze. Oto pastwo

moi, prawda, e caq noc oneg^dajsz oka nie zmruyem,

do tego si przyznaj , bo ga nie umiem ; ale te

wyg-otowaem muzyk, jakiej w Petersimrjfu, odkqd to

miasto zaoone zostao, podobnej nie syszeli. I "wezoraj

wszystko razem extra-poczt.i wyprawiem. Ale ju dalej

nie wytrzymam, zkqd tu siy dosta; a przeklty naóg",

e wszystko musz sam robi; wszak pastwo wiedza, e
moja kancelarya skada si z sekretarzów in jtartiLus.

KASZTELANIO.

Aj Marszaku, gdyby nie by tak spracowany, od-

waybym prosi si pana, by zrobi muzyk dla niuioh

do krótkich wierszyków , które panu odczytam, jeli

pozwolisz.

PREZESOWA.

Marszaek z wielkiem ukontentowaniem bdziesz im

muzjk dorabia, bo wiersze przeliczne; przed chwi-

la zacz je czyta Kasztelanie , i nas wszystkich t
lektur zachwyca.

HRABIA WSZCDOMYSKI.

Bardzo dobnse kochany Kasztelauicu, jutro ci to zro-
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I)ic, jeeli mi po>vierzysz swoje wiersze ; a nawet bez

ich czytania, uo imizyk, jak si upr. Tak jak

w AViedniu mi si zdarzyo: wpada do mnie Rossini, z o-

perq Tankreda, wieo przez sicl)ic uoon, i mówi:

—

Jestem najnieszczliwszym z ludzi
, po jutrze wesele

Arcyxicia, opera g-otowa, i ju bya rcpctycya , ale

uwertury ani sposobu dorobi , konceptu mi nie do-

staje, po jutrze najwiksza haba mnie spotka.— Ja

si rozmiaem:— opowiedz ninie mój Rossini en gros

myl twojej opei-y, bo nie mam czasu jej czyta;—W pi-

ciu minutach opisa mi rzecz. Uczuem jak inspi-

racy, kazaem przynie wiec i paczk cyg^arów, bo

tego Rossini wielkim amatorem ; a sam siadem przy

kantorku, mówic: siadaj, kurz i nie przeszkadzaj, po-

kd nie wstan. Pó g^odziny nie mino, skompono-

waem uwertur; prawda, e potem cay tydzie na

g^ow chorowaem. Jak Rossini wyczyta moj uwer-

tur, sam sobie nie móg wierzy ; ale jakem mu po-

wiedzia, e bez adnej pretensyi jemu t muzyk

odstpuj,— pad mi do nóg Woszysko jak dugi. Je-

szcze go wtedy przekonaem, e w uwerturze trzeba

jak najusilniej unika wszelkiej partycyi z tonu be-

mol., bo zawsze w taktach nieparzystych wciska si

djssonancya, mais U fant ^ etre dti metier pour

coni]}rendre cela* Dobrze mój Kasztelanicu, vom-
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ter sf/r moi, bdziesz mia po jutrze muzyk Jo two-

ich wierszy.

KASZTEI.ANIC.

Wic mogfc przeczyta?

HnABlA WSZF^OBTSKI.

A bardzo prosz.

WSZY8CT.

Prosimy,

HBABIA WSZDOBYLSKI, «rt StrOtlte,

Co za capy! wolq wierszy lada jaliich sucha, ni

moich dysliursów; ale kto wie, moe mi si uda z nich

mie kiedy suchaczów do moich francuzkicb ro-

mansów.

KASZTELANIC CZyta.

Czowiek w motochu ponurych myli...

WSZYSCY.

Cudownie, cudownie!

BRABIA WSZDOBYLSKI.

Bardzo piknie ! ale {patrzc na zegarek), oj

,

spóniem si ;, musz natychmiast ruszy , aby dobrze

zaja Gubernatora: obowizki chwili wolnej mi nie

zostawujij.
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PREZESOWA.

Ale ta Ickdira w kilku inlniitach si skoczy.

HRABIA WSZDOBYLSKI.

Ani sckundq dysponowa nie mog: suba wol-

no traci.

KASZTELANIC.

Potem pan Marszaek - by romans swój jaki nam

przeczjta.

HRABIA WSZDOBYLSKI.

Ha, CO ? Kiedy go nie mam przy sobie , chyba to na

inny czas odojm, jeeli pastwo liuratorstwo roz-

ka ; a teraz musz ucieka, ergimm pastwo.

KA^SZTELANIG jia slrofiie.

o tak, na inny czas: zjesz djaba wprzód, ni mnie

zapiesz na swoje nudziarstwa. Co za wietrznik, co

za garz, a jakie rozumienie o sobie!

{MarszaieA odchodzi).

Cii sami, prócz Marszaka.

SDZIA.

Jednake, jeeli to przyjdzie do skutku , e Chi-

czykami opdzim rekruta, a dostawieniem wóczgów
Heroldy; to nasz Marszaek wielkiej sztuki dokae.
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KA8ZTEANIC.

O zapewne; tjlko szkoda, e swojego projektu wniii-

zyke nie uoy. Przecie znalaz sobie takicg^o, co mu

wierzy.

SF^DZIA..

Ja wszystkiemu nic wierz, ale przez pó.

SIEPAK.

A ja czwart cz.

GODZWIN.

A ja przez dziesit.

TROJMCZ.

A ja raz w tydzie.

KASZTEAMC.

A ja nigdy: bo nawet go nie suchaem; kiedy do

mnie mówi, o czem iunm myl. Ale pozwolicie pa-

stwo doczyta zacztego Biaego Pielgrzyma.

WSZYSCY.

Prosimy, prosimy.

KASZTEL ANIG Ciya.

Czowiek w niotochu ponurych myli,

Które go drcz jak kocielny dzwon;

Dusz swa wieszczeni gdy piórem kryli,

?kieuuertelaout precz odpdza zgou.
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WSZYSCY.

Przedziwnie, przecudownie,

" GODZWIN.

Jedn rzecz tylkobyin poprawi: zamiast odpdza,

odgania zgon: bo zgon jak mucha, zawsze natarczy-

,
wy, naprzykrzony.

KASZTELAMG [rohi krzyiyk).

Bardzo dzikuj, bd z tej rady korzysta; w sa-

mej rzeczy, tu odgania trafniej, ni odpdza,

CIEMKIEWICZ.

W istocie mier si nie odpdza, tylko odgania.

KASZTELANIO czyla dalej.

Tak jako >viaiick z wonnych gazek,

Co go powica w Boe Ciao Xidz,

Budzc w pamici wzajenmy zwizek,

Przemawia sercu: bij abd co bd.

'
PREZESOWA.

Ach jak piknie! Ten wianek powicony na Bo-

e Ciao, przypominajcy wzajemne zwizki, jak to na-

rodowe : tego w adnym obcym jzyku przeoy nie

mona. He to czucia w tern zakoiiuzeniu: 6ij a bd
co bd.

Miew. T. 1. J2
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KASKTRANIC.

To pani zrozumiaa, do cze^o to mówi?

PREZESOWA.

A za ho^oK mnie masz panie Kasztclanicu , czy nic

do -wyranie?

SKDZIA.

Ja CO nie zupenie rozumiem, do czc^o to bd co

hdi ma si odnosi.

TROJNICZ.

Pan Sdzia Dobrodziej, nie hdac poeta, tych od-

nosze nie moesz odrazu zrozumie. \^ianek milczy,

uwaa pan, ale woniq swoja odzywa si do serca; jest

powicony, uwaa pan, jak cnota przez ofiary, wic

milczc miat) mówi : bij a bd co bd; jakby po-

wiedzia, uwaa pan: serce nie ogldaj si, z miej-

sca nie ruszaj, milcz jak ja, powicaj si, ale bij.

PREZSKSOWA.

Deputat wyj mi z ust ten przeliczny komen-

tarz. Co za bogactwo w ych czterech wierszach, co

za genjusz. Kasztclanicu, ty czsto w wielki grzech

mnie wprowadzasz, bo czytajc twoje wiersze, nieste-

ty! w tak maej iloci wydane, zawsze mam pokus

sarka na przeciw Opatrznoci, e ci monym ntwo-
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rzja. Ciilyby In iil)Ogiiii, nieotlJaAva]l)}sic lenistwu,

wi(»cejl)y pisa dla naszej korzyci.

KASZTEI.AMC.

Lepiej mniej , a nie le.

FARUTA.

Wszystko przelicznie, tylko na co ten xiadz, na

co la higoterja , czy wianek nie moe mie "woni, i

bez tej wody wiconej? Ha, lia, ha.

CIEMNIEWICZ.

Bój si Bog-a panie Marszakowiczu, jak mona od-

dala Relicriq od poezyi powanej. Wszake Keli-

c\a jest subiektywna poezyq, jak poezya jest obiektyw-

n.n Relig^i. A obie razem koncentruj si w filozofii,

która objania dodatno poezyi przez Religi, a uje-

mno Religii przez poezy. Wierzajcie mi pastwo,

bez jakiego silnego pierwiastku filozofii, nawet o dzie-

ach wyobrani gruntownie sdzi nie mona. Co do

mnie, ten xidz liogosawicy wianki, mnie zachwyca.

PODKOMORZANKA.

Ten stosunek wspólnych zwizków, z woni po-

wiconego wianka, jest wyskokiem g^enjuszu.

GODZWFN.

Pozwól Kasztelanicu przeoy sobie , e iu |)oe-
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zya nieco slialeczona: xi(lz i bd nie dobrze nmuja.

Ontmek i zwizek, bardzo si panu iidato. Sam Feli-

ski nieraz mnie mawia, e rymowanie liczby pojedj-

v7a'] z liczb mno^, zaraz jakim blaskiem uroczym

'wiersz odznacza: on (o take odkry, e yryraz cztro-

syllabny przed samym rymem, "wielk poezy zbog^aca

•wiersz. Ale a;if{dz i ód, oj, nie •wiem, czy lo u-

cbudzi.

KASZTELANTC.

A wic trzeba to poprawi.

TROJNICZ.

Bro boe poprawi , cay effckt obrazu za^^jnie.

Rym jest niczm, myl wszyslkim.

FARlfTA.

Co do mnie, staram si, eby w moicb artobliwo-

krytycznych wierszach byy i rym i myli. Szkoda^

e na to damy nie pozwol; ale, g^dybym wam odczy-

ta mojq wypraw do Basztami, ciekawy jestem co-

bycie powiedzieli o rymach.

SIEPAKOWA.

Tylko prosz si nie fatygowa ze swojem czytaniem,

jn do naprzykrzenia paskie wiersze mój ma naczy-

ta przede mn; ledwoni si od nich wyprosia*
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PODKOMORZANKA.

Do nóg" paJn Hrabiemu, jeeli teco potrzeba, by go

ziiiickc/^ . Na mio Boga nie poprawia tego arcy-

/alioiiczenia: bd co badi.

KASZTEANIC.

Kiedy si pani to zakoczenie podobao, tern samet

dla mnie tyle ceny nabrao, e za nic go nie odmieni.

Czowiek w modocliu,

T.ik jako wianek z wonnych gazek,

Jak Biaty Pielgrzym na ojców grobie,

Chnuira uniesie, gdy wytrynie w pacz,

Krwi zljroezoneniu sercu clio w aobie, "• '***

Cewk^^ przesuwa przeznaczenia tkacz.
':

PREZESOWA.

Coraz pikniej, górniej, szczytniej! Chmura unie-

sief gdy wytrynie, gdy wytrynie w pacz.

TROJNICZ.

Tu Kasztelanio spotka si z Mickiewiczem:

I chmura gniewu nad czoem wiszca,

Opada nage w l)ystryin ez potolm.

PODKOMOnZANKA.

Myli podoime, ale wcale z innym odcieniem ka-

da , i dla tego oba ci wielcy mistrzowie : Kasztelanie
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uhicra. Mickiewicz tlohrze powiedzia , e cimtir.i

g"nicwii opada w pofok: bo tu mowa o Witoldzie, nie

prawda? Gniew wszystko roztra.ca, rozbija, jak potok:

ale tu, smutek, ao, tkliwo Pielgrzyma biaego^

ag-odno melancholijna jeg'o uniesie, cho wytryskaj

J)0 teg-o przytumi nie moe; ale nie w potuk, t}ilko

w pacz. Przelicznie, przewyhornie, przecuduwnie,

—

oto jest prawdziwa poezya!

PREZESOWI.

A ten tkacz przeznaczenia, ce ragne poetigne^

bo zrazu waha si czytelnik, czy to ma odnie do

Boga, czy do czasu. Mugnifiquel jak to gboko po-

mylany cay ten obraz, któreg^o pierwsz fig^ur hin-

y Pielgrzym, przy nim przeznaczenia tkacz, a dalej

w perspektywie chmura uniesie, wodospad paczu;

namitnoci zakrwawiajce serce, — co za malowniczy

widok! Kasztelanicu, twoje pióro pdzel natchn

moe; tylko trzeba, eby drugi Rafael trzyma go w r-

ku. Czemu podziwiam, to e Kasztelanie o niczem

nie zapomnia, co tylko moe effekt obrazu powik-

'zy^ uelle beai/te dans les details. Nawet ta

aoba na zakrwawionem sercu, ce conroste des cott-

Jeiijrs, czarne ua .c^cwonm ,
quelque cftose dans
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le genre tTnn ras etrv$qne. Ach Kaszfclanlcn

,

szczliwi jesleiny, e naszym wspóczesnym.

{HraMa siq k tania),

SDZIA na s1ro7iie.

Czy drwi ze mnie, czym zgupia, ale Boe mnie

uliarz, jeeli sowo rozumiem w tycli wierszach.

GODZWIN.

Uwaa pan Kasztelanie
,
jak si tu sprawdza uwa-

g^a Feliskiego, o przedostatnim wyrazie czterosjllab-

nym. Jaka wielka harmonja w tym wierszu:

Cewk przesuwa, przeznaczenia tkacz.

TROJNICZ.

Cewk jprzesiwaf co za miay obraz!

KASZTELANIC.

Czowiek w niotocliu ponurych myli,

Kto?

Tak jako wianek .z wonnych gazek,

Jak biaty Pielgrzym, na ojców grojjic,

I ja kwitnem jak rajski wieniec.

Pokd mój umys nie cisn si W lód,

Lecz myli jestem jeszcze nilodzienwc,

Cho uznojony wos ubieli trud,

» WSZYSCY.

- Brawo! brawo!
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PREZESOWA.

Jaiic /akoczcnic! ten zyirói do sieltic, co to za

licznoei! Mój Kasztclatiicu
,
g^dzie-e si nauczy

tak piknie pisa?

KASZTELAMC.

Moi jedyni nauczyciele s myl i serce, a nade

•wszystko, nieszczcie zrobio ze mnie poet. Kocha-

em namitnie i nieszczliwie, a przedmiot moich zapa-

ów, niestety, ach ! ..••• nie chciej pani, bym rozdziera

vasne serce takiem wspomnieniem. ^^ ierzaj mi pani,

s uczucia, co si nigdy proz nie oddadz: jak si

wniieszcz vf sercu , natychmiast zrobi z czowieka

poet.

PODKOIUORZANKA.
J^R-1^'

. ... . ,

Lecz te nczncia nie wzniec si w prozaicznem

sercu; one nie tworz poezyi, ale same s poezj.

FARUTA.

Winszuj Kasztelanicowi ; na bok zazdro, a wy-

zna musz: za kady paski wiersz, oddalbjm dwa

moich z wyprawy do Basztanu. Nie jestem poet

sentymentalnym: kastyguj obyczaje, i biada temu, co

pod moje pióro padnie; ale kocham pana Kasztelanica,

chocia-e panem i herbem si popisujesz: bo z tm
wszyslkieni, jeste poet wedle serca mojego. "Wie-

rzajcie mi, chocia jestem, jak móv>i, wietrznikiem;
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Iionorem rcz , tal?e mi rozczuli tym biatym Piel-

grzijmem, co to na crobie ojców wynurza serce a-

oba, e zy stany mi w oczach, bo zaraz zrozumia-

em, do czeg-o to byo zastosowane : poeta poet zawsze

zrozumie, cho I^ady z nich w innym rodzaju pracu-

je. Dziwi si tylko, e Grabowshi pana chwali, bo to

podoba mu si nie moe; chyba dla teg^o chwali, e
pan jeste monym: on ma sabo do magnatów. Jest

ich kilku arystokratów literackich: Grabowski, Kra-

szewski, Kefaliski, i moe ze dwóch jeszcze uprzy-

wilejowanych. Midzy sob si chwal, a nas wszy-

stkich m.'jja za ba! i bardzo. Honorem rcz, e na

to naduycie powsta trzeba, bo to nie do wytrzyma-

nia. Pan Kraszewski zrobi siebie dyktatorem Tyg^od-

nika Petersburskiego: tam ju nie przyjmuj innych,

tylko pisma do jego partyi nalece. I radbym wiedzia

na czem ten Kraszewski opiera swoje zarozumiao?

GODZWIN.

Chyba na tem, e >Vitoloraud napisa.

FARUTA.

O! wa! pikna mi to poezya bez rymów: pobredzi

jaliie banie, o wach, o ropuchach, o gadajcych

kukukach, bez sensu,— i to ma by poemat.

GODZWIW.

On ma nas za dzieci.

Miesz. Tl. 13
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TROJNICS.

A sichic za bab, ro je usypia.

FAHUTA.

.Tal; babuni Itocbnin, jabym si wstydzi taliie

gupstwa drukiem o/fasza ; a tu pochway sypi si

na niego w .Tygodniliu: w jednej recenzyi kadn go

obok Arystota, które to nazwisko recenzent przekrci

naAriosta. Przyznam sio pastwu, ze zniecierpliwio-

ny podobnq bezczelnoci, napisaem krytyk, w któ-

rej porzdnie zckpacm i aulora i recenzenta, i posa-

em to do Tygodnika. Ale oo? ducli partyi, redakcya,

moje pismo nazad mi odesaa , odpisujc , e jest

nadto dugie. I co wadzi, e dugie, kiedy dobrc;

a sani Kraszewski, jak nosa do góry zadziera, ch>ba

dla swego stopnia akademickiego. Spotkaem go raz

w jednym domu; wiedzia kim jestem, a zemn nie

szuka znajomoci. Jakby nie byo, jestem obywatel-

skim synem, l>Iarszakowiczem , mam przyjació, co za

mnie wszdzie si postawi; ale jaka zazdro litera-

cka! Moe myla, e ja mu prezentowa si bd, ale

tego nie doczeka.

podkomorzanka*

Wida, e wiata nie zna.

FARITA.

co ten stopie akademicki, patent na rozum,
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co g-o feilku monopolistów rozdaje. Niechby g^o nasi

ohjwatele na w}F)orach dawali, obaczylhy pan Kra-

szewski, czy on mnie, czy ja jeg^ohjm przelir(5sl;o\iaJ.

Honorem rcz, ile ja affirmatyweli, tyle on fiff-by do-

sta; a wreszcie, co mi po tym stopniu ahademickim: ani

Homer, ani Wirg^ili o nieg-o niedbali, a przecie maj

ich za ludzi. Napisaem poemat gony w Berdyczo-

wic i "W Jarmolicach , nawet w Cacie g^o recytuje

modzie, Jfypraw^ do Basztamt; a mam teraz w g^o-

wie drug^i poemat: Tamoznia jtrzed Parnasem.

KASZTELANIC.

Z pana Faruty dowcipem, bdzie to wytwór arcy-

zabawny. «

FARUTA.

Urczam. Mój plan taki: bdzie tamonia uiedo-

puszczaj.-^ca wjazdu do Parnassu , tylko tym , co pas-

port oka. W tamoni zasiada bd ci wszyscy mo-

nopolici, co tylko sobie i wielbicielom swoim rozum

przyznaj; a kto z naszych braci chce na Parnas si

dosfa, pytaj o pasport ; jak g^o nie okae podpisanym

przynajmniej przez jednego z tych monopolistów, nie

puszczaj. Jeden tedy z naszych, podobnej dowiad-

czywszy konfuzyi, do przyjació po rad i ratunek. Do-

piero zajeda przed tamonia Netyczanka, w Kor-

czówce sporzdzona, cig^niona przez sze chmyzów
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dobrze iijarzonycli , a kady z nich innego wzrostu i

inn(^j maci, ale w patryofycznych eioiii.')lacli , z ar-

cyzelaiii. Jeden IJaragiiJa powozi, a dwórli, ale naj-

I.s7.yclij w Netyczancej ale goych bez adnych oson.

PREZESOWA.

A j)fc, coz znowu?

GODZWIN.

.Tiici liiedy scena pod Parnasem, lam oswojeni

wszyscy z naji^ociami.

FARUTA.

Wic tedy obad>va mytologicznie, jal; na wiat wy-

szli; tylko a^dy z nich ma koron })yszczac, z apte-

karskiego papieru nagowi. Celnicy zapytuj, co za

jedni, proszc o pokazanie paszportu; odpowiadaj^e-

dzie Król i Królowa Kongo; a co nie koncept? ha, ha,

ha, suchajcie pastwo, co dalej nastpi. Gdy arysto-

kraci literaci , w podziwieniu nie mog poj co to

ma znaczy; kilkunastu baragoów, kwiat modzie

j

jarmarkowej, którzy w przed-parnasowych wwozach

le ukryci, za danm hasem, naprzód krzyczc: mech

zijje Król i Królon-a Kongo ^ dopiero postronkami da-

waj wszystkich wiza, i kamertonem kademu z tych

arystokratów Parnasu po sto taktów wybi ; a potem

szturm na Parnas przypuci , a po jego zdobyciu

,
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AV7.ia.sc: Swia i Poet.— lVe^dr6tvki literncMe,— Wi-

(olorand,— Literatifrq i krytyk^— Stepy i Koti-

.szczyzti,— przeliatl Szekspira^ rozpraw Szczeniow-

slilc^oOpofrzcóie wiczenia siq w Filozofii^— Utam-

ki ^ry/^ci/^ePodwysockie^jo,

—

Artykuy Do^gizUi-

jo\va,

—

Pamitki Sojilicy,—wszystkie tomiki Rusaki,

i co tylko wyszo i wyj ma y^ Athenacum; to wszy-

s(ko uoy w stos, na nim pooy powizanych auto-

rów tych wszystkich gupstw, i zapali; a poemat za-

koczy si wesoym piewem, co go uo, który

we (lwa chory piewa i)d Barag-oli i Skórkowi.—A co

pastwo, jak hahuni kocham, syszaem, e konce|)t

nie dowcipny.

PODKOMORZANKA.

Myl nieco za rubaszna, ale wesoa. Jednak, czy-

hy nie mona uprosi pana Faruty, eby mia lito

wnA Hamletem^ tak tkliwym, tak czuym, tak miuj-

cym pami ojca; czy i on przebaczenia nie znajdzie?

GODZWIN.

A! bro Hoe, ten dramat jest monstrualny; pan

Kefaliski , darzc kraj nasz przekadem tego barl)a-

rzyca, do reszty dobry smak zabije. Potem, panowie

moi, co mi po tych wierszach uierymowych: bo rzadko

kiedy zadaje sobie tómacz prac, kocówki dobiera.
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KA5iZTRT.ANIC.

Juk o, prawd powiedziawszy, Rcfaliski moe
si wymówi tni, e i w oryginale nie zawsze wiersz

rymowany.

rnojNicz.

Nawet nig-dy nic jest, bo mowa ang"ielsa zupe-

nie innej natury. Kade prawie u nich sowo w jed-

nej sylJaljte zamknite, zkqde im dobiera póJforo-

syllabnych kocówek; ale od czegó genjusz tómacza.

GonzwiN.

I wiersze aciskie nie nmowe; a przecie w prze-

kadzie Owidiusza, jak dzielnie Kiciski rymami swo-

jego przekadu zastpi niedostatek oryginau: genjusz

wszystkiemu da rad.

TROJNICZ.

Na co nam acinników przytacza: pau Karol z Ka-

linówki, w tych wierszach, któremi przeplata Pani

jeziora, nigdzie nie zaniedba wyszukiwa bogatych ry-

mów, nj).

Tak mówi mody ?forman, dziedzip Armandawy,

Gdy fale Yinacharu zoci blask jaskrawy.

Armatifawt/fjasAraiiy, co za bogactwo! co za har-

monia! Mao dbam o te porzdne warunki poezyi;
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jeilnali te rymy na innie rol)iq takie wraenia , i mi

si zdaje widzie Anxriclczyl;a w kuntuszu.

KASZTEANIG.

Z«"adzani si z panami: w naszym jzyku poezja nie

moe si obej bez rymów, byleby te nie byJy niewol-

nicze , byle geniusz nie gnunia w ich wyszukiwaniu.

Przyzn.ajcie pastwo, e w moim biaym Pielgrzy-

mie rymy, jakby od niechcenia.

TROJNICZ.

O! prawda,— takie rymy nam dawajcie.

GODZWIN.

wita myl twoja, panie Farua, e chcesz skarci

tych monopolistów; ju duej wytrzyma nie mona:

nadto jestemy cierpliwi, a przez to opinja nie moe si

sprostowa. Dzisiaj, napróno przepdzaj nocy bez-

senne na wypracowaniu wierszy, na dorobieniu im ry-

mów znamienitych, na ozdobieniu myli cakowitym

urokiem wysowienia. To ju teraz nie popaca; chcesz

si obkanej publicznoci podoba , chcesz otrzyma

odgos wielkiego pisarza; nic atwiejszego, odrzeknijsi

wszelkiej pracy, z jakich tam prawnych dokumentów

uó powie, rozwlecz hajdurzenie jakiego starego

gawdy, o konfenderacyi Barskiej, lubllajdamaczyznie;
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nnpis7. hioffrafj phicffo zeszejo popty , iio z liah-

skicli powieci jahi poeniut nic ryinovraiiy i dziwacz-

ny , all)0-li taha metod przeó jakiego zajraniczne-

{fo barbarzyc. Dopiero bdziesz wielkim czowie-

kiem. Zaliiikano nas , nasze zaslug^i poszy w ponie-

wierk. Ale fen sza przej musi. Oj czas, czas panie

Farula, by dobrze ich wychostawszy, dahaso opinii

do odwrotu.

TROJNICZ.

A co g^orsza , te pog^ówki uroiy sobie, e sn pi-

sarze narodowi; oni, co jzyk ojczysty ka»'^.

FARUTA.

Naprzykad, ten Kefaliski, czy cho kwintl ma

narodoAYoci , czy on jak sztuk Szekspira spolszcza

potrafi. Panna Podkomorzanka wspomniaa dopiero

o Hamlecie; otoz w tyme Hamlecie, czy jest cokol-

wiek, coby do naszego narodu przemawiao.

TROJMCZ.

Ju-ci on z niego nie móg zrobi Królewica pol-

skiego.

GODZWIN.

Czemu nie? a wszake Trembecki, polszczc 3Lfr-

notrawiiego syna Woltcra, szczliwie Prezesa fran-

cuzkiego przerobi na Rejenta polskiego.
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FARTJTA.

Nieciby sobie zosta! nareszcie Królewiczem tlii-

skiiii; cho nic wiem, g-tlzie Szespir wyczjta, e Dii-

cy mieli Królów, i wspomina o ich ofcrtach, cho wszy-

stliini wiadomo, e czajkami, a nic okrtami, pomo-

rzach wdrowali; ale mniejsza z tem. Czeg:o nie mo-

g darowa Kcfaliskiemu , to teg^o , ze piszc dla nas,

nie umia zastosowa swojeg^o przekadu do potrzeb na-

szych. Naprzykad: czy podobna na tak maym teatrze,

jakim jest berdyczowski, jeszcze drugi teatr wystawi,

jak w Hamlecie, Wszake, jeeli publiczno nasza

nia z tego korzysta , sztuka powinna by wystawio-

na na scenie berdyczowskiej. Bo w Berdyczowie do-

penia si edukacja praktyczna obywatelskich synów,

jak w Krzemiecu odbywaa si ich edukacya teore-

tyczna. Gdybym ja tómaczy //«We/^/7, zamiast tego

drugiego teatru, na którym wystawuj zabójstwo oj-

ca Hamleta ; wprowadzibym kozaczka bandurzyst
j

któryby tene sam wypadek wypiewa przed Królow

i jej maonkiem. Temby si powikszya rzetelno

miejscowa oryginau, bo scena midzy Ducami; a pu-

bliczno miaaby z teg^o korzy, bo bez trudnoci,

na Onufreja, trupa ytomierska, mogaby na teatrze t
tragedy wyexekwowa. Jak babuni kocham, niech-

no moje konie przefacjcnduj , wolniejsz majc glo-

Miciz. T. 1. 14
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w, "wypal rozpraw o Hamlecie ^ w }:(órj oka,

jakim Lji Ilamtet w oryginale, jakim jest w tJóma-

czeiiiu, a jakim I)} powinien i w oryginale i w tlu-

mnozcniu. Lrczam , e jak j Kcfaliski przeczyta,

a za gow si wemie.

GODZWrN.

Niech pan Faruta nic zapomni napisa, o wzorze i

o tómaczeniu , e si dobray : I)0 wart Pac paaca,

a paac Paca.

FARUTA.

1 bez poyczanych konceptów, dam jako rad swo-

|emi wasnemi.

CIEMNIEWICZ.

Napróno literaci nasi susz sobie cowy , nie u-

tworz oni Literatury, i jej u nas by nie moe, ho

jeszcze nie jest do rozpowszechniona filozofia; ale

ju si okazuje jaka powszechna dno, zwiastujca

nam wkrótce objawienie uzupenionej Filozofii narodo-

wej. Natenczas dopiero poznamy, co to jest Litera-

tura. Niezawodnie wstpujemy w epok mylenia.

GODZWIN.

Gdzie tara wstpujemy, juemy po uszy zanurzyli

si w tej epoce.
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KiLSZTEANrC.

My do Filozofii prctensyi nie mamy, a jednak udaje

si nam czasem co napisa.

CIEMNIEWIGZ.

To sq tylko pojedyncze wyskoki, ja mówi o og"ól-

nej literaturze. Literatura musi by koniecznie pla-

styczna, a plastyczno dopiero si okae, jak Reli-

g^ja zostanie objasiion przez Filozofi. Dziki Bog"u,

zrobilimy ju krok stanowczy. Filozofia teraniejsza,

której zakusy wieo si u nas objawiy, zniszczy nie-

dowiarstwo, tm samem, e objania Religi.

SDZIA.

Albo ona bya kiedy ciemn?

CfEMNIEWICZ.

Pozwolisz pan. Dotd uczono nas, e Bóg" stwo-

rzy! dusz, i bralimy to dosownie. Ale wysza na-

uka przekonywa nas , e to by nie moe. Bo dusza

sama, tworzc bd wysokie wytwory poetyczne, bd
gbokie dedukcye filozoficzne, nie moe by stworzo-

n; jak-e stworzenie moe by twórcze? Materyalici

jeszcze AV wikszy i niebezpieczniejszy obd wpadli,

twierdzc, e dusza z ziemi pochodzi.

PREZESOWA.
%

Ach co za ponienie! ... dusza z ziemi miaaby po>
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cliodzió; dusza, która nic zicmsliic^o nic ma ; dusza

bczprzesfannic dqaca do krain wyszych, do Par-

nasu,— ohydna Filozofia. Prdzejhym siij zgodzia

bra co do sJowa to, co Katechizm o niej powiada: c
Bó*f jq stworzy z niczego.

PODKOMORZANKA.

I ja si na to pisz ; ale radabym bya mód wie-

rzy, e dusza zawsze istniaa: bo i to bolenie niy-

li, e dusza tak podna, tak czua, tak nieograni-

czona , kiedy bya niczem.

CIEMNIEWICZ.

Umysy pa obudwóch, S!\ wielce filozoficzne; god-

ne jestecie tej wiekopomnej xiqki, wieo wydanej

a która epok stanowi bdzie w naszej historii umy-

sowej. Oto jest ta ^i.ika : Obraz myli, co j za-

wsze przy sobie nosz. Mam jej dwa exeniplarze, je-

den w kieszeni , drugi pod poduszka. Obraz myli,

tytu skromny, ale co za rzecz! Nad czeni wieki spór

toczyy, Platon litewski jednem prawie sowem to

rozwiza. Dusza ani z ziemi pochodzi, ani jest stwo-

rzona, ale jest objawion.

PREZESOWA.

w samej rzeczy, jak to rozwizanie jest jasne i

przekonywajce.
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SDZIA.

Wic Bóg" objawi dusz czowieka rolinom i hy-

clicloiu, — ale kto } stworzy?

CIEMNIEWICZ.

Nikt, niech pan posucha samego autora.

{czyta).

V wiat i cae w ogóhioci stworzenie objawiaj myl

„Boa. Duch tyllio czowieczy nie stworzony, alezobja-

,, Wlenia pochodzcy ! Duch, który jest ogniwem stwo-

„ renia ze Stwórcz, który jest cieniem obrazu Boga!

,, Duch tylko objawia natur czyli przymioty Bóstwa!"

A co, nie Filozofia 'i

PODKOMORZANKA.

Jake to g^boko. wiat objawia myl Bog^a, a

duch czowieczy objawia przymioty Bog-a.

FARUTA.

Kto tu wikszej sztuki dokaza, czy wiat, czy

duch.

SIEPAK.

I

Bóg^ objawi dusz, dusza objawia przymioty Bo-

ga , wic kwita de.

TROTNICZ.

Duch czowieczy jest ogniwem stworzenia ze Stwór-

c, — wybornie pomylano.
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PRE2KS0WA.

Co ja tegfo nie zupenie rozumiem.

TnOJMCZ.

Uwaa Pani: musz by na wiecie ogniwa, ina-

C7.6} wszystko upadoby z pieca na eb. Uwaa pani:

nietoperz jest og^niwem qczaceni ptaki ze zwierzta-

mi. Otó i Bóg" potrzebuje ogniwa. Jeszcze gmin-

niejszeg-o uyj porównania: szewc tworzy bóly, uwa-

a pani; jakie ogniwo .iczy szewca z botem; oto pra-

wido, nie jego twór, owszem obcy jego kunsztowi, bo

stolarskiej roboty ; a przecie jednoczcy co z botem.

Tak Bóg, uwaa pani
,
jednoczy si ze stworzeniem

swojem przez ducha czowieczego , który nie jest od

nieco stworzony. Tak tedy, uwaa pani, Bóg jest tym

szewcem, wiat bóteni , a dusza ludzka prawidem.

PREZESOWA.

Dopiero teraz zrozumiaam myl filozofa.

CIEMNIEWICZ.

Pan Deputat magazynowy, g-miunem porównaniem

najlepiej objanie myl zawi.a przez gboko swoje.

SDZIA.

Winszuj pastwu pojcia, ja tu nic nie rozumiem;

domylam si tylko, e to s jakie blunierstwa.
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CIEMNIEWICZ.

A to CO znowu ! autor najpoboniejszy z ludzi

;

on, co zaczyna xiql; swoj od dziczjnienia Bojja

,

za natchnienia, co je od nicg^o otrzyma; on, co pier-

wszy zrobi konkordancy midzy Religi i Filozofia,

prostujc obiedwie,— on bluuierca!

SDZIA.

Przecie w Katechizmie nie ma "wzmianlii o tych

og-niwach, czy jak pan Deputat je nazywa: prawidach

szewskich.

CIE^NIEWICZ.

Sam-e Chrystus obieca, ze przyjdzie kto, który

objani wszystko, co moe by cienmem w jego nauce;

prosz posucha, jak to piknie autor wyuszczy pod

koniec drugiego tomu, jakby wety po dobrym obiedzie.

KASZTELANIO UU StrOTlie.

Otó wgrzli w nudziarstwo z tq swoj Filozofj,

nie woleliby jeszcze jakich wierszy moich posucha.

{wstajc) Jaka szkoda, e mi czas nie pozwala przy-

sucha si tak piknej rozprawie ; ale przypominani

sobie, e obiecaem dzi JW. Gubernatorowi przeczy-

ta mojego biaego Pielgrzyma.

[odchodzi).
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ciEw^fiEWTCz czyta,

,, A w tm Y^eszfa na lioryzont zacliivinn(^j IiiJzIiori

„gwiazda pocieszajca, wesza gruntowna Filozofia nauK

„wielliiego czowicha (l!anta^, o/.j wion i wsKrzcszona,

„zwracajca wiar powszechn Im witoci |)ra>>«l rc-

„ligijnych, to jest: ku przekonaniu si o bytnoci IJoga,

„bytnoci niemiertelnej iskry bóstwa w iluchu czlowic-

„czyni. Przeczucie wic wrodzone sumienia i nadziei,

„jakby Z grobu zmartwychwstao, zostawszy stwierdzone

,, oI)ictuicq Zbawiciela: i poznana prawda lud wybaw i j

„i Duch wity, Pocieszyciel Iudu,^uch prawdy i po-

„ koju! lud owieci.'*

SDZIA.

Wic ten pan Kant ma by Duchem witym.

CIEMNIEWICZ.

Nie inaczej, pod wzgldem filozoficznym.

PREZESOWA.

Za starego zakonu Bóg objawia swoje tajemnice

witobliwym ydom, za nowego uczonym ?fiemcom.

SIEPAK.

Wielkie s stosunki midzy temi dwoma narodami.

FARL'TA.

Honorem rcz, tak jest; prosz uwaar, e w Ber-

dyczowie tylko ydzi i Niemcy handluj.
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s^Dzu na strome.

Oszaleli z wielkie{jo czytania.

CIEMNIEWICZ.

Na przyl;ad, Cywilizacj jakolireli (en autor, po-

suchajcie pastwo:

„ Cywilizacja, >ve waciwein rozumieniu, oznacza po-

„ st(j*pne rozwinicie myl z cuclia indywidualnego wia-

„ doaioci , zasad i prawd , i dla poylhu powszeclinego,

,, zastosowanie i uycie i cli praktyczne, w czynach i for-

„macli niateryalnych na tym wiecie materyalnym. Duch

,, indywidualny jest wzorem, acywilizacya spoeczna je-

,,go naladowaniem."

A CO pastwo ?

PBEZESOWA.

Zotenii literami to wszystko powinno hyc napisa-

ne: co szczególnie podziwiam w autorze, to jasno

jego pisowni. Mój Cieniniesiu , masz dwa exenipla-

rze tego nieoszacowanego dzieka, odstqp mi jednego

z nich.

CIEMNIEWICZ.

W lepsze rce nie mogo si dosta, nieche pani

suy.
PREZESOWA.

Ach, jali ja ci dzikuj za t ofiar; mojemu Kazio-

wi ka na pami jej si uczy,

Miesz. T. I. 15
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SF^DZIA.

Ale jcicli ten pan Kant ju jest duclicni wi-
tym, co pozostanie au(oro>Yi tj xiqki?

CiZWMlEWlCZ,

Co pozostanie? najwysze powoanie: on dajc krój

polski mylom zagranicznym, a czstokro je prostu-

jc, tworzy Filozofi narodow. Naprzyklad, ledzc

pocztku Y^iasnoci owego wgielnego kamienia spo-

eczestwa, Filozof angielski nie omieszkaby powie-

dzie: e pierwsza wasno, co j czowiek zdoby na

przyrodzeniu, jest ód; niemiecki, kartofle; holender-

ski, wdka na ryby; wgierski, wino^rad ; francuzki,

jedwabne poczochy; i kady na swojem stanowisku mia-

by suszno. Ale nasz Filozof, majc na wzgldzie

stan uaszeg-o kraju , stosunki wlacicielów z wienia-

kami, energi bohatersk naszej modziey; jakim du-

chem postrzegawczym j zauwaj, prosz posucha:

„Dawni ludzie, wyamawszy z trudnoci, bez pomo-

„ cy sztucznych narzdzi , -wysileniem samej rki, kije;

„uwaali je za wasno, do kadego z osobna nale-

,,n; kady te nie pozwala go od siebie odbiera i

„przywaszcza." Uwaajcie pastwo, jak jest trafnie

pooonj i wielce sucy do utworzenia Filozofii na-

rodowej ten pewnika e kij jest pierwsz wasnoci.

Nie tak-e jest w istocie: kij nie jest-e u nas posa-
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(Iq wasnoci, przemysu; nie zastpuje on czasem Lo-

g^iki , dowiadczenia, maclijny?

8IEPAK.

Nawet machiny parowe; uaprzyad, iedy pod ki-

jem szlacheckim sto chopów zacznie w cepy gr ze

stert przenicy, czy si a para nie kurzy ?

CrEMNIEWICZ.

Dawniej mawiano, e Bóg stworzy niebo i ziemi,

i umysy nie owiecone poprzestaway na tych kilku

wyrazach ; ale ludzie mylcy zawsze si zastanawiali

nad tem, jakim sposobem Bóg mógby wydoa podo-

bnej pracy; niech pastwo posuchaj, jak autor Obrazu

myli ^ Bogu t prac uatwi, i jak zbliy do poj-

cia niedocieczon tajemnic tworzenia: „Narozkaza-

„nie Boga, siy mu ulege uformoway atomy, a z tych

„matery martw, bezwadn i do wiecznego spoczyn-

,,ku dc, bdc obrazem i istot mierci. Nastp-

,,nie ruch wirowy atomy spoi w sfery bkajcych si

„komet; z tych zostay uorganizowane formy kuliste

„planet, otoczonych niewidoraemi siami, ruch im na-

„dajcemi, w miejscu i w pewnym czasie."— A co?

SDZIA.

Przez imaginacy, pojecha na korynacy.
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PREZESOWA.

Jak to gbolio! prawdziwie, Obraz myN jest w Fi-

lozofii tm, czdm óiay Pielgrzym w poezji.

SF^DZIA.

Chyba dla teg^o, ze obadwa plota jak Piekarski na

mkach. Jak widz pastwo zmówilicie si, eby

ze mnie stareg-p artowa. Rzeczy tak janie opisane

w xicg^ach mojeszowych, mci tak niezrozuraialcmi

baaniuctwami, bezsensu ple o jakich kometach, ato-

mach, wirach, z jakicg^o INicmca zrobi Ducha wite-

ffo,— ej! pfe. A uszy bol podobne nic potem sysze.

INicch sobie Kasztelanie pisze wiersze: bo cho w nich

nie najwicej sensu, przynajmniej Religii nie zaczepia:

a ten WPastwa Filozof wyranie bluni.

CIEMNIEWICZ.

A znowu bluni!— chyba pan Sdzia Religi obja-

nion przez Filozofi masz za blunierstwo.

SDZIA.

Mc^ Moci Dobrodzieju , Religiów nie ma dwóch,

tylko jedna i ta sama, dla filozofów i prostaczków.

Co to? autor Obrazu myli. Katechizmu nie umie, i

wprost od mamki na Filozofi poszed, e gmatwa to,

co pod utraf zbawienia Kocig wity kae nam wie-

rzy. Pan Bóg wszystko z niczego stworzy, tak wiat,
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jak i dusz czowica; a jakim sposobem z niczcg"©

stworzji,—czowiek, zlepka {jliny, nigdy teg-o nie poj-

mie. Trzeba by pógówkiem, eby nad tern sobie a-

ma gow.

PREZESOWA.

Ale mój Sdzio, nie w swoje rzecz si wdajesz, to

o Filozofii, a nie o Statucie litewskim mowa.

SDZIA.

A nicci Bóg broni, eby Statut mia mie co wspól-

nego z takiemi bazestwami.

CIEMJMEWICZ.

Pozwolisz pan, ze na zdaniu pana Michaa Gra-

bowskiego mona cokolwiek polega.

SDZIA.

A jake nie? oto mi autor, zawsze z najwikszem

upodobaniem go czytam. .Tak on piknie opisa Koli-

szczyzi^; a jak wiernie, jaliby si w niej sam znajdo-

wa. Ja dzieckiem byem natenczas, a jeszcze pami-

tam jak przez sen, kiedy rodzice moi, co bjli na eko-

nomii u Xia.at Jabonowskich, z nami dziemi ucie-

kali. I nieboszczyk mój ojciec bywao mawia prze-

de mna, o rónych szczegóach tej rzezi. Akurat tak,

jak bjo, opisa pan Grabowski. Oto pisarz! woleli-
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by co naladowa i pra^wdy pisa, niz wyciecza ro-

zum nad nicMeskicmi migdaami.

CIEMNIE\«'ICZ.

Otó ten pan Grabowski , nad którym tak si pan

Sdzia rozpywasz, wielce cbwali Obraz myli, i po-

chway swoje ogosi w Tyg^odniku petersburskim.

SDZIA.

A, to by nie moe; pan Grabowski, tak szanowny

obywatel, ojciec dzieciom, tak pobony, tak zachca-

jcy czytelników swoich do dopeniania obowizków

relig^ijnych , m tak rozumny; eby mia chwali tak

ciemne, tak nudne blunierst>Ya, ja temu nigdy nie

uwierz. To jaki jego nieprzyjaciel musia mu si przy-

suy, pod jego imieniem ogaszajc swoje wasn po-

chwa.

CIEMNIEWICZ,

Ale iirczam pana honorem i uczciwoci, e nie

inaczej. Nawet autor Obrazu myli, kaza ogosi

w Tygodniku, e jeden Grabowski co go zrozumia,

i e pochwaa tak wielkiego znawcy omiela go do

ogoszenia wkrótce jego uzupenionej Filozofii, w któ-

rej wszystkie bdy filozoficzne, dotd w nauce istnie-

jce, obiecuje sprostowa.

SDZIA.

Tego poj nie mog,—prdzejbym si mierci spo-
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dziewa!, ni e pan Grabowski poJobne rzeczy po-

chwali. Ch}ba, e nie czyta tej xiaki, i jak poczci-

wy czowiek , cudzemu zdaniu zaufa. Inaczej tego

tÓHiaczy nie mona.

CIEMNIEWICZ.

Pan Sdzia nie moesz z kilku urywków sqdzi

o dziele. Niech pan pozwoli, bym mu Obraz myli o^

pocztku do koca odczyta, a dopiero bdziesz mia

prawo o nim zdanie ferowa.

SDZIA.

Niech mnie Pan Bóg' od tego zachowa , do ju
mam tego dobrego; ju póno, wol mój róaniec od-

mówi, ni podobnej Filozofii si uczy. Ju blizko

pónocy. Szczliwej nocy pastwu wszystkim, zaczy-

najc od JW. Gospodarstwa, ycz.

{odchodzi),

SIEPAK.

Stary troch fanatyk, ale dobry czowiek.

PBEZESOWA.

Bardzo dzikuj za miy wieczór, comy u pastwa

przepdzili:

PODKOMORZANKA.

I ja si qcz do pani Prezesowej.

WSZYSGYt

I my, i my.
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SIEPAKOWA.

Ju "wieczerza {jotowa, od ni(?j pastwa nie paszcz,

su pastwu.
{Id do tali).

Zostaj Sie FARUTA i TJIOJMCZ.

FARUTA.

Wiszco, po wieczerzy, pójdmy pod okna Sdzie-

go, kiedy spa bdzie , i zapiewajmy mu baragolsk

piosnk : OJ do góry hrztichem leiy.

TROJMCZ.

Daj pokój. Wiesz jakie to teraz czasy. Dzi ta-

ka niegodziwa Policia, e jeeli kto wrzeszczy pod

domem, lub okna porozbija; nie pytaj kto, i obywatel-

skiego syna gotowi wzi do sjezy^ jak mieszczaka.

FARUTA.

Prawdziwy terroryzm, bawi si nam nie pozwa-

laj.
{Id do tali).
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Jeden skutek naszej martwoci moralnej , e ad-

na stateczna opinia publiczna nie moe si u nas u-

tworzy. Obrani z sdu powszechneg-o o ludziach i

o rzeczach, utracilimy najg^ówniejszy warunek ycia

spoeczneg"©. To si daje szczeg"61nie spostrzega na

naszych wyborach,— najwietniejszy przywilej, comy

zamienili w jakie Saturnalia, a który niezawodnie utra-

cimy, jeeli nie wemiemy si szczerze do ulepszenia

naszego stanu moralnego. Bo spoeczno te tylko

przywileje zachowa moe, które szanowa umie. Gdzie

tylko duch publiczny istnieje w swoiej sile, tam mniej

wicej skutek kadych wyborów jest przewidziany.

Opinia powszechna wskazuje przyszych urzdników,

a gosowanie wikszoci jednostek wchodzcycli w skad

Mieiz.T. i, 16
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wyborowy , t opini urzefelnia. U nas wcale ina-

czj. Tydzie przed wyFjoranii, nikt domyli sf nic mo-

e, przez kog-o w przyszoci bdzie sadzonym , kto mu

przewodniczy bdzie. Wyniesienie na urzd nie jest

nawet dowodem szacunku publicznejfo: bo ledwo u-

rzc^nlnikjwybrany rozpocznie swój zawód, a ju na je-

go saw miotaj pociski, ci sami, co za nim gosowali.

A to wszystko zt.'\d wypywa , e nie opinia , ale traf

lepy i dziwaczny
, jest gówna spryn.'^ naszych

obrad.

Rzecz pewna, e w najwicej ukstaconem spo-

eczestwie, mq najwikszej wartoci, pochlebia so-

bie nie moe, by wszystkich móg- dla siebie zhodowa.

Zawsze znajdzie niechtnych: jednych z uprzedzenia,

drugich z zawici; innych, bo rzeczywicie mój obra-

zi ich mio wasnq ; innycli nakoniec, przez wstrt

przyrodzony, co go czuj niektóre dusze przeciw wszy-

stkiemu, co jest godnem, wiatem, dostojuem. Ale

wikszo zawsze zdrowo sdzi o ludziacli, i pomimo

indywidualnych pocisków,m znakomity zawsze ja-

kie sowite wynagrodzenie otrzyma, jeeli nie ma

nieszczcia y wród toYTarzystwa obkanego i ze-

j>sutego.

Nic zawsze okolicznoci dozwalaj rozwinicia wiel-

kich mów; ale w kadym czasie, w kadym narodzie,

w kadej prowincyi, zawsze s jacy ludzie znamienici,
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co iizyslia-wszy jalialiolwio; ufno, hylihy zdolni Ie-

rowa opinia piibliczna. I zesze pokolenie to czu

iimiato. Jaa bya wzito Tadeusza Czackie/ro, dla

leg-o, e w czasie, kiedy obywafelslATO przeczuo ko-

nieczno og-ólneg^o urzdzenia wychowania publicz-

nego; on niespracowanq czynnoci, powiceniem

si swojeni i zasobem infellektualnym, jak na owe czasy

olbrzymim, f dno powszechn najdobitniej w o-

sobie swojej wyraa.

W tyche samych czasach, zamiowanie faciendar-

sfwa i pochop do prawowania si, day wysok przewag^

w prowincyach naszych Józefowi 3orzkowskiemu, naj-

zrczniejszemu faciendarzowi, najbieg:lejszemu prawni-

kowi kraju naszego. A ta przewaga, oparta na zasadach

dodatnich,nigdy nie opucia doywotniego Prezesa Try-

bunau kijowskiego. Patrzalimy bez zadziwienia na

wpywy, jakie uzyska w kraju Micha Sobaski: bo co

wicej przyrodzonegOj jak to, e w spoeczestwie, ju

wycznie powiconem rolnictwu, niepospolite otrzy-

ma wpywy ma, który nigdy nie ominwszy si z pra-

widami Chrzecijanina i Szlachcica , utworzy ogro-

mny majtek, jedynie przez wydoskonalenie ekonomiki,

i roztropno swoich przedsibierstw rolniczych i han-

dlowych. Ci mowie mogli mie nieprzyjació, i rze-

czywicie ich mieli; bo zawi leci na zasug, jak ma
na wiato, i dobrze wie na co ma uderzy, chocia
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najczciej utlcrza hczsilnie. Byli tacy, co przeczyli

Czaciiciiiu Ijczintercssowno w postpkacli, Morzhow-

skicmu najwysze Z{fchienie praktycznego prawo-

dawstwa kraju , SoLaiiskiemu nadzwyczajny rozs<'{dek

i nieskaone cnoty. Ale opinja powszechna, oceniwszy

wedle ich rzetelnej wartoci te wrzaski lekkomyl-

noci i zawici; nie przestawaa obdarza tych mów
teni, co miaa najdroszego, to jest szacunkiem i ufno-

ci. ywioy spoeczne byy jeszcze do silne, by

skupia opinj publiczn okoo maej liczby wybra-

nych.

Napróno dzi szuka co podobnego. Nie dla te-

go , eby podobni do tamtych mowie, ju si zja-

wi nie mogli,—tak nierozwanego zdania ogosibym

nie mia ; ale dla tego, e zboczenia s nadto wiel-

kie, a rozsdku nad(o mao, by moga utworzy si

rzecz tak silna , tak ywotna
, jak jest opinja publi-

czna. Wszake cigle u nas ogaszaj byt jakich wiel-

kich ludzi; tylko, e oni rodzc si raptownie, jak w je-

sieni rydze, po naszeui Polesiu; jak one te znikaj od

pierwszego przymrozku, co go wiatr jesienny na nich

naprowadza. Czy to raz si zdarza by przytomnym,

jakw najwikszym zapale pij za zdrowiejakiego wieo
ulepionego bohatera, którego nazwisko czasem pierwszy

raz syszysz; a w kilka miesicy potm, ci sami, co przy

kielichu odznaczali si dla niego cutuzyazmeni, ju na
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nim, jak to powiadaj, psy wieszajjj. Przed kilku lafy,

jedna poczciwa rodzina, zoona z kilku czonków, któ-

rychjedno za przykad wszystkim suyhy moga; z ko-

lei uzyskaa byajakie wj)ywy w naszra obywatelstwie.

Og^oszono jednego z nich gbokim prawnikiem i sta-

t}sta, drugiego wzorowym poe.-j, trzeciego nadzwy-

czajnym krytykiem, czwartego mistrzem w rycerskini

rzemiole, pitego najzapobiegliwszym gospodarzem,

szóstego najtszym myliwym;—tyle tym szeciu czon-

kom ponaszafowali ,- e gdyby si by znalaz siódmy,

chyba astronoma z niego zrobiaby publiczno. Ale

co, dugo ta improwizowana opinja trwaa ? jak nie

wiedzie za co wszystko im przyznawano , tak teraz

nie wiedzie dla czego wszystko im zaprzeczaj; na-

wet te zalety, do których ci godni ludzie maj nieza-

przeczone prawo. Byo raz tak, e publiczno ulepi-

a sobie bohatera , który taki zapa by ku sobie zje-

dna, e jego partya uchwalia jego dugi zapaci;

a wkrótce potem, ci sami, co nakrcajc wsa, odgra-

ali si na tych le mylcych obywateli , nie chc-

cych mie uczestnictwa w tym dowodzie wdziczno-

ci narodowej; zaczli roznosi, e ów ex-bohater ci-

gnie zyski z jakiego tajemniczego rzemiosa. Czy

dawno, podczas jednych wyborów , caa prowincya na

plecach swoich, z wykrzykami najwyszego zapau,

niosa do urzdu jednego obywatela
,

jako palladyum
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SYTobód i szczcicia powszechnego; a na >v\l)orach na-

stpnych, ledwo e nie donia^niasi na nieg-o ostracyz-

mu, jaliby na jakicg^o zdrajc. I prosz uwaa, e
u nas cntuzyazni jako i nienawi opieraj<i si na rów-

nie roztropnych pobudkach.

Urojono sobie, i jeden za druj^ini powtarza, e przez

krzemienieck szko, owiata si podniosa znacznie

w prowincyach naszych; jest (o fasz tak wyrany, e
nie pojmuj, jakim sposobem móg^i utrzyma tak du-

go, wbrew oczewistoci. Tylko w wydziale matema-

tycznym wyszli w niej ludzie bieg^li ; ale celujcy w lyra

wydziale, gdy po wikszej czci su bd w wodnej

kommuuikacyi, bd w departamencie g^órniczym, bd
w wojsku, do skadu obywatelstwa nie wchodzc rze-

czywicie; mona wic powiedzie, e owiata obywateli

po wsiach swoich mieszkajcych, zostaje w najndz-

niejszym stanie. Nie powiem, e nic nie umiej,— bo

mogliby o tern przekonawszy si, czego si jeszcze

nauczy; ale wanie posiadaj tyle wiadomoci, ile

potrzeba , aby utworzy spoeczestwo najzarozumial-

sze i najniedorzeczniejsze, jakie tylko by moe. Ko-

gó znajdziesz ze szkoy krzemienieckiej, coby znaj-

}k aciski, prawo, ekonomi polityczn, filozofi

historii, jakkolwiek nauk moraln; ale prawie ka-

dy z nich doskonale unii trzy pierwsze lekcye kadej

nauki, i tym szermuje jzykiem. A jeeli dotegonabie-
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rze wprawy do wynajdowania kocówek, opisaniu Made-

g-o Ai^yca, powiewom wiatru, pomrukowi strumyków,

i szkaratom zaleg^ajcym lica panien
, podajcych mu

swoje sztamijuchy; ju ma siebie za wielkieg-o czowie-

ka. Tak obfity zasób intellektualny, daje mu prawo

o wszyslkiem sadzi, wszystkiemu przyg-ania, stano-

wi samowadnie o rzeczach i o ludziach. A c po

wikszej czci towarzystwa nasze sq napenione po-

dobnmi istotami; czowiek, skoczywszy wychowanie

swoje przyzwoicie, g^dy si znajduje midzy niemi, je-

eli jest towarzyskim , rozmowy swoje musi zniy do

tonu artobliwego, bo w rzeczy samej, nie ma z kim

powanie mówi.

W dawnym skadzie naszeg-o towarzystwa, prawie

kady Sarmata
,
posiada jzyk aciski, Teolog^i mo-

raln, prawo krajowe i history domow rodzin swo-

je{jo kraju , a przynajmniej swojej prowincyi. Te y-

wioy dodatne, wypiastowanc w Religii praktycznie do-

penianej, daway mu niewypowiedzian skromno w o-

byczajach i agodno w obcowaniu. Przy tej skro-

mnoci, gównem wyraeniu dusz piknych, majc sa-

mopoznanie wasnej godnoci, umielij szanowa u bli-

nich. Ci.g-le si processujc, pijc do upadego na

swych ucztach; w tak burzliwym stanie umysu, nigdy

fSi nie omijali z t naogow grzecznoci , która jest

najwysz oznak uksztacenia. Burda, oszczerca, na-



128

wet obmowca, by u nicijo prKcdrniotcm wrjany. Tizccz

trudna do wierzenia, ale rzeczywista; chocia wyobra-

enia i obyczaje towarzyskie naszych wyszych spo-

eczestw nag-inay si do form francuzkich , zupenie

przeciwnych 'naszej narodowoci ; kontuszowy szlachcic

do podobnych spoeczestw przypuszczony, zachowu-

jc waciwa powaj^ , i tam by na swojem miejscu.

W adnym salonie, choby królewskim, nie by uwa-

any za obceg^o. Bo grzeczno i przyzwoito s wsz-

dzie te same w duchu, chocia ich formy mog si

odmienia.

Kwitnce cnoty zeszego naszego obywatelstwa, so-

wite otrzymay nagrody. Jako nasz boski Zbawiciel po-

wiedzia: Szukajcie Królestwa Niebieskiego, a reszta

bdzie tvam dana w 2)rzydatkii; tak w rzeczy samej,

nasi ojcowie cieszyli si wielkiemi swobodami , a ich

dostatki cigle si szerzyy. Bo nic mniej roztropne-

go, jak myle, e swobody publiczne s zawise od

form politycznych. Kada forma polityczna, wspiera,

zasania dobrych i spokojnych; a uciska i krpuje zych.

Kiedy wity Pawe mówi: Gdzie Jest Dich Boy,

tam Jest i wolno] czyli wystawuje tego ducha ja-

ko zasad polityczn, jako ywio rewolucyjny,—on

co dogmatycznie uwici wadz Cezarów pogaskich,

ogaszajc, e ona pochodzi od Boga; a prosz uwaa,

e to ogasza pod panowaniem Nerona. Ale da do
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poznania, e jak Duch Boy nie opieraniem si spoc-

czcMslwa, rozpowszechni pohono, umiarkowanie,

mio hlinieg^o, czysto obyczajów, otwarto w po-

stpkach, szczero w stosunkach, skromno w obco-

waniu, powcigliwo w mowie, flatenczas , same

z siebie najwiksze swobody si rozwin. adna wa-

dza kara nie lubi, i rada nic by do te^o zmuszon.

Bo któ przeladuje teg^o, któremu ufa; ale jak ludzie

Ducha Boego przygasz, jak opuszcz zuchwale drog,

która jest ira wskazan, a która jedna do szczcia

nawet doczesnego prowadzi, wtedy zastanawia si za-

czynaj nad formami politycznemi , usiujc w ich u-

rzdzeniu znale t bogo ycia, która tylko nio-

ralnem ulepszeniem indywiduów si zabezpiecza, a li-

teraci podpalacze, formu wynajdujc powszechnemu

stchnieniu, wystpuj z now Ewangeli wród gnij-

cego spoeczestwa. Ztd zamieszki, rzezie, wito-

kradztwa, zupienia
,
poczeui naród jakby przebudzo-

ny, ze snu gorczkowego, poznaje za póno, e by o-

szukanym, i e jeszcze mniej mu pozostao swolK)d, ni

kiedy rozpoczyna swój zbrodniczy zawód.

S rzeczy, które lubo nie daj si tumaczy, od-

rzuca ich nie mona , bo s fakta codziennie snujce

si przed naszemi oczyma. S niezaprzeczone stosun-

ki midzy stanem duszy, a zewntrznym ksztatem cia-

a, co nas moe doprowadzi do rozbioru fizyonomji

Miciz. T. I. U
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i chorób tak narodowych ja:o iriclywidualny* h; rzecz

ju wskazana w Ewangelii, g^dzie zwjkle wid/.iniy

Zbawiciela Icczi^ccg^o choroby ciaa , odpuszczeniem

g^rzechów duszy. Jak tylko duch rclig^ijny og^arnie

wielkiego Filozofa, ten nioze nam wytumaczy dla cze-

go wanie w narodzie ludoerczym zjawia si najpier-

wej S/^/«.f, choroba poerajca ciao, dla czego w na-

rodzie zaplatanym wewntrznemi niezgodami zjaw i si

kotun^ dla czego w narodzie gdzie zwierzchnicy pod-

wadnych swoich wicz rózganu bez umiarkowania,

tam wanie zjawia si choroba , drczca ich ciao

w tem wanie miejscu nad którem si pastwi. Dla

czego w narodzie, gdzie wszystkie myli wycznie s
j^ierowane ku spekulacjom handlowym, Rachityzm

daje dzieciom jakie podobiestwo do szalek. Zo-

stawmy t matery
,
pokolenie teraniejsze tak jest nie

dojrzae, e nie moe w miech nie obróci tych wiel^

kich tajemnic; ale nie zlipenie zbaczajc od tego przed-

miotu » gdy i to co powiem dowodzi akcy i reakcy

wzajemn stanu moralnego i fizycznego; zdaje si, e
adnego niema racyonalnego stosunku, midzy nao-

gow obmow, haogowem oszczersitwem, a ndznym

bytem majtkowym. Jednake w tem odwouj si

do codziennego dowiadczenia. Niech w jakiem to-

warzystwie kto z naogu szarpie jzykiem nie* o-

becnych Jdinich, mona pój<^ w zakad, e obmów-
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** ca mnsi by zadhioiijin , i najgorzej >v iiileresach ,

a czowiek, klóry roz(roj)neiii liierowaiiiein fortuny,

zabezpieczy sobie szlachetna niepodlego, nig^dy cu-

dzej sa>\y zaczepia nic bdzie. To spostrzeenie nie

jest moje. I po>\'ieni zkad piervvszq myl j^g"0, po-

\'ziaem. W roku jeszcze 1817 >v czasie kontraktów,

w moj^j przytomnoci jeden mony kapitalista, z którym

miaem stosunki przyjani, odmówi kredytu jednemu o-

Lywatelowi, który wydawa si a nadto I)yd pewnym

Gdym nui z teg^o powodu okazywa podziwienie.—Kró-

lu panie—powiedzia mi kapitalista,—co tam uuisiby

zaplatanego, bo na nikim czci ni wiary nie zostawuje.

—

I tak si pokazao rzeczywicie. Przeszo lat dwa-

dziecia odtd mino, a cige dowiadczenie przeko-

nao mnie, ee to jest prawd nie omylna.

yv zaktku nazwanym Poberee, Avszyscy prawie

s zamoni j zapani, na workach obadowanych rubla-

mi spoczywaj, to te po tamecznych domach obmów

nie usyszysz. Inne wady mog niic waciciele Po-

berea, ale od tej s wolni. Na Woyniu nic dziw-

neg^o, e jzyki s istn brzytw,, bo stan majtkowy

w nim jest okropny. Wszdzie ubóstwo rzeczywiste,

pokryte jak pozorn powierzchownoci, przygniata,

obywatela. U wielu dziedziców czasem rubla nie znaj-

dziesz w oayw donui, a to niedoimka rzdowa, arzez-

nik grocy, e misa dawa nie bdzie, jeeli nie
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zapiaci cliui col;ol\viek, a aplekarz z raciiiitkiriH, a

S/.afnugcl najdzykrzonT, dohrod/jrj, poluid iiahorj <l.i-

>va, a chosla, {jdy si o swoj nale}(o upomina,

a yd alcy si, e pienidze u niejo zarwane, a hon-

Irakt z nim zawarfy o ^AÓdl:^ dota.d nic dofrzyniany,

lia nie tylko alcy si, ale na-wet grocy, jakirmi

rodkami zniuszajacemi. W (ak snuitneni pooeniu

mona \vy)aczy jeg^o niizanlropif, e czasem szarpnie

bliniego, a e nawet nie ma za blinieg-o teg-o, które-

go nie drczy ani niedoimka, ani rzeznik, ani apte-

karz, ani Szafnngel , ani kontrakt z ydem na produkt,

które «o nie ma.
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DoAYcipny Nodier wjednein z pism sayoicIi twier-

dzi, e g^dyby na jaluej. wypi hezliidnej , rzucono

I; i]|jndziesiqt zbrodniarzy obojga pci, z jakicnii .rod-

liami wyywienia sieltie, z porzdku rzeczy, ci Indzie

Minii z siebie wkrótceby wyrobili uslawy
,
prawa, o-

byczaje. "Wszake jeli wierzy mamy staroytnym

}K>daniom, protoplastowie tycli wielkicb i cnotliwych

lizymian, mieli by wywolacy , co ich otucha bez-

karnoci zacigna pod znamiona Romulnsa. Jednak

\v porzdku zwyczajnym rzeczy, (bo któ zaprzeczy

l»ogu mono robienia cudów) moje przekonanie opie-

ra si temu, by zbiór ludzi skaonych wystpkami, móg

utworzy spoeczestwo porzdne, ywotne, statecz-

ne. Gdjl)y nawet przj kad dopiero przytoczony Ronuila
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1)}1 niezaprzeczona j>raw(Iq, przo1;onalil»}niT si, e
ywio moralny wszczepiony przez porwane Sal)inl:i,

hj wiksza spr<;ynq iiporz;|4ikowania towarzyskiego

tej zgrai, ni jej dzika odwaga i w} trwao.

Pojmuj, c nioloch zbrodniczy, pod dowództwem

wodzów uksztaconych,. nioe zosta woj^skiem porza-

dnem: bo yeie obozowe dziwnie skupia rónorodne

duchy, ciskajc ich namitnoci w szrankach nieulia-

canej karnoci, zastosowanej przez wodzów porzdnych

i moralnie uksztaconych. Z takim to molochem u-

perzadkowanym, ai do przerobienia czowieka w ma-

chin, Annibl zosta postrachem Rzymu, a >Yaldstein

przewajiyi szczcie najwikszego bohatera swojeco

wieku. Ale od ycia ol)ozoweg^o. do iyci« obywatel-

skieg^o jeszcze zostaje krok wielki, a nawet niepodobny

do i^rzejcia, g^dy po osingnieniu celu wyprawy, ten

motoch sam z yiebie si rozprzg^a. AYojsko AYald-

stejna^-ostatnia nadzieja rzdu, zaledwo pokój byf przy-

wrócony po trzydziesto -letniej wojnie, zostao dla te-

go samego rzdu istnym ciarem, którego musia si

pozby lubo z niema trudnoci..

Motoch uzbrojony sam z siebie nie utworzy na*

rodu, lecz jaka mamy przykad wr narodach powsta-

ych na gruzach rzymskiego pastwa , motoch ,
u-

jarzmiwszy naród, którego ywioy moralne ulotnio-

ne
,
przysposobiy go do ujarzmienia , rozsypawszy »ic
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|)0 tym narodzie, i nlworzywszy z siebie w jog-o onie

kast >vadnac.i, nioze odnowi >vninisiinq ywotno, za

j)oniocq silnej realicji religijnej. Bo cywilizacja, czyli

najwysze wyraenie ycia spoleczneg^o , saUia z sie*

l)ie nie wydobywa si ze spoeczestwa^ chocia w i^iin

si rozwija. Jak ziemia sania z siebie rolin nie wydaje^

lecz trzeba koniecznie^ aeby nasiona tych rolin by-

y w jej ono rzucone; tak trzeba, eby iHetk reli-

g-ijna bya rzUc^na w ono tumu , który dopiero wte-

dy zostanie narodem, skoro ona ^ czasem zacznie roz-

wija si* I ztd to widzimy 7awsze jakie og^nisko

cywilizacyine, wszdzie dajce popd massom, liCZ ich

wyranego zezwolenia, a nawet zawsze poniekqd je

Uciskajce, bo prawie zawsze dziaa na przekor ich

woli./ I atwo dowie, e kada wadza, cho przy

kraj g-nbica, opierajca si skonnociom przyrodzo-

nym, skoro jest stateczn a nie chM iow, w rzeczy sa-

mej jest dobroczynn, i bdzie usprawiedliwion w po-

tomnoci. Bo postp wnuków, ©kupowa si musi

ofiarami przodków*/
^

Zdaje mi si, e na mocy tych zasad, monaby

rzuci jakie wiato, na to wane zadanie, Kkd po-

chodz ludzie dzicy, co ich niektóre pómdrki ze-

szeg^o wieku chcieli uwaa za ludzi pierwiastko-

wych, a którzy rzeczywicie^ konarami odcite-

mi od pnia cywilizacyi. Barbarzyniec a czowiek
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dzilii , sn zupenie otlrfme isfoty, pierwszy nia w «o-

l)ie silne /uroillii ukszlaccnia, lUóre przy szczli\\ej

okolicznoci, ol)fite owoce wyda tiiogra
, a lem samem

ma silne rkojmie wietnej przyszoci historyczmj

;

drngi ju uJraci -wszelkie warunki ycia spocczneg^o.

Zapomniawszy swoje przeszo, której ju lady sa

zasypane, "wydziedziczony z przyszoci, chocia w po-

znaniu prawdziwejfo Bog-a, jako czo>viek pojedynczy

moe odrodzi si jeszcze, jako czowiek spoeczny ju

do liistorycznego ycia przystpi nie moe. Przeko-

nany jestem, e kady naród, chociaby nawet ukszta-

cony, skoro doczeka si ulotnienia ywioów niezb-

dnych dla swojeg-o bytu, do tego stopnia, e ju istnie

nie moe politycznie, niezawodnie przyszedby do sta-

nu najohydniejszej dzikoci, gdyby nie zosta upem

podboju, jakiego innego ywotnego spoeczestwa, któ-

re bd oywia zmartwiae jego ywioy, bd swoje

wasne w nim wszczepia, aby te rozwijay si w cza-

sie. Przeczy nie mona, e ludy dzikie, eglarze nasi

znachodzili wanie w tych miejscach, co ich natura

najtroskliwiej strzega od podbojów, jako w wyspach,

w nieprzcbytach lasach, i w gbi pusty.

Pastwo rzymskie doszedszy do najwyszego stop-

nia , na jakim postawi moe stowarzyszenie, cywili-

zacya zupenie materjalna
,
ju byo przyszo do tego

stanu zgnilizny wewntrznej, który po ulotnieniu w«-
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runków ycia obywatelskiegfo koniecznie nnstqpi musi.

INawrócenic Konstantyna odwleko bez wtpienia je-

g^o ostateczne rozAviqzanie. Ale pie polityczny sta-

rego pogastwa by nadto sprucliniayiu , by latorol

Chrzcciaska we wszczepiona oywi go niogla.

Nowy ywio, bez wtpienia barbarzyski , ale peny

ycia, zdeptawszy szcztki okazaej, lecz rzeczywicie

zbutwiaej cywilizacyi, dawszy si sprostowa idcj

Chrzeciask, zapuci w tym starym pniu, swoje

korzenie. I tak pod piecz Wiary, zazieleniao drzewo

feudalne uyczajc cienistych swych konarów, tu-

lcej si pod niemi ludzkoci.

Nie myl si spiera z tymi , którzy mniemaj ,

e formy polityczne tworz stan spoeczny narodów,

a nie s owszem jego wyraeniem, i ze konstytucye

polityczne s dzieem dowcipu ludzkiego, tak jak wy-

twory Literatury i kunsztu. Niechaj oni utyskuj , e
"W czasie tej wielkiej Rewolucyi socialnej, która od-

mienia posta wiata, nie zjawi si jaki Helwecyusz

Goth, lub Kondorset Wandal, z gotow moralnoci

na dogodzeniu zmysom opart , i teory demagogicz-

n nie dopuszczajc przystpu adnej Hierarchii , c
oniby godniej swojego powoania dopenili, ni ci

wielcy uporzdkodawcy Chrzeciaskiej cywilizacyi

,

których koció w poczet witych umieci. Jakkolwiek

bd dziesicioro Boych przykaza nic najgorszej ko-

ftlicsz. T. I. 18
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Jcx moralny stanowi, a wadze nsiiijace je zasto-

sowa do spoeczestwa, zasujiijn na jal.ie pol>ae-

nie. Bez wtpienia Baronowie Feudalnoci czsto-

kro wicej zabobonni ni poboni, nie zawsze wi«»-

lem prawem co g-o wyznawali, uniiarkowywali krwawa

swoje wynioso wzgldem ludu zdobytego co go w pod-

dastwo obrócili. Jednake kapastwo od niego nie-

zawise, skuteczniejsz dla ucinionych wyrobio w so-

bie opiek, nieli ten Trybuna zawsze burzliwy, za-

wsze pochlebiajcy namitnociom gminu, a który na-

koniec zosta podstaw najohydniejszego samowadz-

twa. Nakoniec samo przejcie stanu niewolnictwa

do stauu poddastwa, ju byo wielkim a niezaprze-

czonym postpem,

Barbarzycy zdobywszy jak cz pastwa rzym-

skiego, rozsypali si po przestrzeni swojej zdobyczy,

kady z nich, otrzymawszy w niej udzia ziemi i jej

mieszkaców. Otrzymywa go, jako spucizn kró-

lewsk z rk najwyszego naczelnika
,
pod rozmaitcmi

warunkami, z pomidzy których najwaniejszy by, na

zawoanie króla , bczwocznie w cakowitym rysztun-

ku wojennym wystpi. Do rozwizania wyprawy

bd zaczepnej bd odpornej, byd mu wiernym wo-

jownikiem, i nasugiwa jego sawie i pomylnoci,

rtworzy si tym sposobem stan rycerski, szlachectwo.

W kadym narodzie , zwycizcy zostali szlacht , i
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oiwarowali soMe wyczne powicenie swej krwi)

lila sawy i obrony pastwa. Zwycieni zostali pod-

danymi zwycizców, i przywizani do g^lehy, a im przy-

poruczono prace rolnicze
,
po wikszej czci na ko-

rzy zwycizców, obrócone; a midzy temi dwónia

stanami, z ich obudwóch wzrastajcy, stan stan trze-

ci, duchowny, powicony pracom umysowym jako

ojjnisko cywilizacyi i moralnoci; aby stopniami pier-

wszy owieci, a dru^i oswobodzi. Oto jest osno-

wa prawa polityczneg^o, które otrzymao panowanie

w ksztaccej si czci wiata, po upadku pastwa

rzymskiego.

Takim sposobem skleiy si nowoytne narody , a

w kadym narodzie, dla atwiejszego znoszenia si kró-

la z rozsypan szlacht, powstay z rozmaitemi at-

trybucyami, rozmaite hicraichie feudalne, z pocztku

doczesne, póniej doywotne, na koniec po wikszej

czci spadkowe, którym kada nowa spoeczno sto-

sownie do natury swojego jzyka inn nazw dawaa,

ale które wszystkie to samo znaczyy. I tak w naro-

dach aciskich zjawili si Duci, Comilcs, March-

iones. W germaskich Ifercogi, Land i Markgraf-

fowie, Giaffouie. W sowiaskich Wojewodowie,

Kasztelanowie^ Starostowie. Tym sposobem oprócz

ogólnego ycia narodowego, dla jego podparcia, po-

rzdkowao si ycie prowincyonalnc.
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z taliicli (o mafcrjaów pod .saniscyn najwyszTcIi

wadz religijnych i politycznych, prowadzone n;lia

czasu, i koniecznoci, uporzdkowao si ycie ohy-

'watelskic. Ka/dy naród, kada prowincya, jeeli od-

dycha ywotem porzdnym, musi wyrohi w solne ja-

ki charakter "waciwy, co {jo historya pochwyci mo-

e, a ten charakter nie moe si rozwija, tylko, na ja-

kich zasadach dodatnich, ho ujemno niema podno-

ci w sohie. Co alhowiem wywiza si moe z nie-

dostatku cnot, wiata, ohyczajow. Jeeli wic y-
cic ohywatelskie koniecznie hyd musi godne spostrze-

enia hisloryczncg^o ; a historya jest zhiorem podnii

indywidualnych, ale wkorzenionych w spoeczestwie

i zoonych w jednolite ciao przez rozwag filozo-

ficzn. Oczewicie, im hdzie wicej w lóm spoe-

czestwie rodzin zachowujcych podania familijne, tym

wicej to spoeczestwo hdzie godne rozwaania hi-

storycznego.

Spoeczestwo rozwijajce si w przestrzeni naro-

du , luh nawet w wicej cinionych szrankach pro-

wincyi, jeeli yje ywotem spoecznym, musi okazy-

wa jakie i-j.^jy jemu waciwe, a róni.ice go od in-

nych spoeczestw. Kosmopolityzm hywa a nadto

czsto chorob dusz indywidualnych, ale szczcie, e
dla narodów nic ma Kosmopolityzmu. Te rysy odrb-

ne, dajce jak fizyonomj waciw narodom, s po-
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Jem jaliicli AYyobraze i naojfów poczciwych, a przy-

najmniej niewinnych , lecz mocno wkorzenionych

AV gruncie ojczystym. Do nich si .-^cza pewne prze-

sdy, co ich tylko dusze nikczemne wyszydza mie-

j, ho te przesady sa jakoby zewntrzne szace, nie

nalece do sameg-o ksztatu twierdzy, ale hioniqce do

niej przystpu. Ztd wielkie ludy i wielcy ludzie,

nigdy nie l)yli i nie hda wolni od wielkich przesdów.

Przesady opuszczaj narody ju przy schyku bdce,

racjonalizm jest Febris senile zg-rzybialych. ^izaA

samym zg-onem ducna narodowego, mno si ludzie

ujemni, zacierajcy starych przedstawiaczów ju g^a-

sncej narodowoci, szydz z zabobonów, z przes-

dów , z ohycz«ijów dawnych , szydz nawet do traf-

nie, do g-runtoAvnie ; ale oni sami s jak te mone-

ty, które z rk do rk przechodzc ju si stary, po-

zostaje wpraAYdzie jaka warto wewnti*zna krusz-

cu, ale nie mona pozna z jakieg-o one kraju , bo ju

stpia na nich nie zna. I*odoI)nych trefnisiów przyj

-

wnij z wielk uprzejmoci, a to s zabójcy, trucicie-

le ducha narodowego.

Ten Corpiis-Juris obyczajów, wyobrae, nao-

gów, przesdów, wierze publicznych, nie moe bjd

bez stray, a nawet stray silnej, aby zachowa te dro-

g^ic zabytki, zgubliweg^o pochopu do nowoci, do cu-

dzoziemszczyzny. Ta stra we wszystkich spolccze-
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st^racli porzdnych i ywotnych, sama z siebie przy-

porucza najdawniejszym rodom , yjcym poród tych-

e spoeczestw, rodom, lilórych nazwiska sa ich hi-

storyq. Bo historya czcMne bdzie, jeeli nie zacho-

waniem wielliich nazwisk narodowych. Jeeli wic

dnch indywidualny dziaajcy w cile okrelonm ko-

le jakich wspólnych wyobrae, jest ywioem ducha

prowincyonalnego; ten znowu si staje ywioem

ducha narodowego. A z drug^iej strony, jeeli (co za-

przeczeniu nie podpada ) staroytne rody od wieków

w fef prowincii zamieszkae , wychowaniem i przy-

kadami spadkowemi wywiczone, zachowujc zakad

poda miejscowych , najdobitniej teg-o ducha wyraa-

j.1, oczewicie sama z siebie jaka wyszo spadko-

wa z najwiksz prawoci rozwin si musi , bez

wzg^ldu na formy i sympalje polityczne stowarzysze-

nia, byle w nim jakikolwiek duch publiczny istnia.

Gmin rzymski mia w swojm rku szafunek urz-

dów, których piastowanie dawao wikszy lub mniej-

szy udzia wadzy nad wiatem. Gmin ten patrza

z niechci na wynioso Patrycyuszów, z zawici

na wysokie stanowisko., na którem si usadowili ; a te

wzajemne niechci i zawici, stanowi osnow pra-

wie cakowitej historii Rzymu wolnego. Ale e gmin

rzymski by jeszcze oywiony wielkim duchem publicz-

nym, ile wic razy Fatrycyusz ubiegajcy si o urzd,
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wsponiiiia zasiig-i s>\oich przodków, nie tylko, e go

nic obraa, ale czslokro (em>ysponinienieni zniewala

jejjo gosy. Kiedy Cezar jeszcze w modoci swojej
,

ale ju usiujcy oywi stronnictwo IMebejuszów, zwy-

cione z Maryuszeni przez szczliwego Syll, na po-

grzebie swojej ciotki, wdowy po tyme Maryuszu, mia

'

rzecz do zg'roniadzonego ludu, gdyby jak ów niii-

czemny Orleans— Egalite zapierajc si swojego wy-

sokiego rodu, by Avyzna, e jest podem skrytych

miostek swojej matki z jakim wonic; byby wy-

gwizdanym od wielkiego ludu. Ale Cezar nadto do-

brze go rozumia, by si mia ponia a do takiej po-

doci.

—

Uzymianie! ^owicd/Aal im,

—

przez ojca mo-

jego wyicodze ród mój od Bogini Wenery^ przez

matk od Auknsa Marcynsza, macie wic we krwi

mojej majestat królów wtadzców Indów, i Maje-

stat Bogów wtadncych królmi.— A gmin rzymski

oklaskami mu odpowiedzia, bo czujc swoje godno,

a tem samem miujc swoje history, umia ceni swo-

je wielkie podania narodowe.

Gdybym bdc wdrownym cudzoziemcem, chcia

dokadnie opisa Woy na przykad, pewnie nie zaj-

mywabym si pierwszowzgldnie podami jego zie-

mi, ani jego pooeniem fopograficzneni , ani ogóln

Statystyk jego mieszkaców, ani nawet stanem jego

handlu i przemysu. Bo takowe spostrzeenia, cho-
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by ajdoliadiiiejsze , objaniaj tylko cz mae-

ryalii prowincii , rzeczy -wspólne i ociennYin, pa-

stwom nawet. Bo oprócz "Woynia , czyi mao ziem

maj lasy, pola dobrze uprawne, wapno, krzemionk,

silne upay w lecie, nieznone mrozy w zimie, domy

"wiejskie na wzór angielski lub woski, przy nieb

ogrody gdzie si zacbowuj roliny pieszczone, obfito

byda dowiadczajcego jednak czstych zaraz, Pola-

ków posiadajcych nieruchome majtki, Izraelitów

trzymajcych w rkach swoich wyczny handel kra-

jowy , i demoralizujcych na wspó z wacicielami

ziemi, Rolników, rozpalajcym trunkiem. Runiaków,

przywizanych do gleby, przez nich uprawianej, gdzie

niegdzie jaka fabryka sukna
,
jaka huta szklanna, ja-

ka papiernia, jaka garbarnia ; wszdzie gospodarstwo

trzypolne, kilka przemiennych jakby jakie Oazy w pu-

styni i t. d. Takowy opis daje pozna mieszkanie

,

ale nie mieszkaca. Co do mnie wyznam szczerze , e
nie wielk do niego przywizuj wag , bo natur lu-

bi bada w jej najwyszym wytworze, w jj przed-

stawiaczu, w czowieku.

Czembym si szczególnie zaj, to badaniem tego

ducha, co to kiedy dawa temu Województwu rysy od-

rbne, szukabym zvódc starych obyczajów, starych

powieci, starych poda miejscowych, jednem sowem:

czci historycznej kraju, bo ona jedna jest godn pa-
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mici. A g-tlziebyiii si po te wiadomoci iitla, oto

s/iiknbyiii potomków tych nazwisk, które si zjawiy

razem z nazwyskieui 1Votynia. Szukabym tj Ja-

g-iclloiishij g-azi osiadej w rodkuWoynia od czasów

Kiejstuta i Olgierda , by jakich szczcg^ólów zasiag^nó

o zaoeniu zamku Zasawia, o osadzeniu w nim zmi-

conego z litewskicg^o tronu Jawnut, nie mniej o wiel-

kim Romanie pogromcy Tatarów, o tym walecznym i

nieszczliwym Dymitrze, o tj drug^iej dzielnicy ich

domu, osiadej na Klewaniu, o rozmaitych szczegóach

tyczcych si rozwizania ordynacji ostrog^skiej, któ-

rej ostatnim wadzc by xie jedneje krwi. Uda-

bym si do Czackich
,

jeszcze czego si dowiedzie

o tyra uczonym i cnotliwym Tadeuszu, zawczenie dla

dobra prowincii zeszemu, o jego ojcu, owym wielkim

pole woyskim w pocztkach panowania Stanisawa,

a którego mowy w tylu jzykach zagranicznych zosta-

y tumaczone. Wypytywabym .Teowickieh o szcze-

góach tyczcych si dawnych Xit Osfrogskich, któ-

rych byli przodkowie nieodstpni towarzysze, niemniej

o tym ich przodku Artemie Jeowickim, co to na czele

milicyi ostrogskiej cuda walecznoci dopeniwszy pod

Suczaw, odmówi królowi przejcie chorstwa li-

tewskiego, gdy bdc marszakiem dworu xicia liii,

wedle Ewangelii dwóm panom suy nie moe. Za-

pytabym Podhorodyskich by mi jakie szczegóy, dali,

Mieiz. T. I.
JC)
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o tych uczonych Bozydarach, co ich Polihistor "wspo-

iiiina pod l)az^vq Suhniontanów. Prosibym Cieszkow-

sliicli, Steckicli, Hulewiczów, Zashicli, Miqczynskich,

eby mi co powiedzieli o tych wiernych i cnotliwych

exu1un(ach ich naddziadach, którym Rzeczpospolita

przytuek daa w okolicach Wodzimierza. Szukabym

jakieg^oRohoziskicg-o, azali mnie nie owieci, na czem

si opiera podanie , e jeden z przodków tc^o staro-

ytnego domu by z liczby zabójców S-g^o Stanisawa,

za namow Bolesawa miaego. Pytabym Omieci-

skich o bogosawion Ann, o tego szanownego cho-

rego krzemienieckiego co pod Strygoni rk utra-

ci, a,który ju w wieku podeszym, bdc delegowa-

nym z Woynia do króla Augusta II, dla powin-

szowania mu karowickiego traktatu, otrzyma od nie-

go szub , dla ogrzania czonków za ojczyzn uszko-

dzonych, szukabym Ledochowskich, czy niewiedz ja-

kich szczegóoAY o tym ich przodku, co takie wrae-

nie uczyni na umyle Hrabi Gwizyusza, którego z ta-

kim przepychem w domu SA^oim podejmowa, gdy ten

pan francuzki wraca do Wersalu \z wyprawy cho-

cimskiej, i tak dalój. A tak zebrabym osnow, nie

na Flor wprawdzie, ani na Topografie Woynia, ale

na jego historj.

Jakkolwiek to moe byd niektórym ludziom nie

do smaku, jednak nie mog tai przed sob , e w szczt-
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l;ach tych pozosfayoh jeszcze (!.i\Tnycli fnmilji , po

A\ikszej czci tlotqd si zachowuj, i przyzwoito

w obcowaniu, i podania towarzystw uUsztaconych. Tam

jeszcze znajdziesz pobono, zdrowe wyobraenia o po-

winnociach maonka , ojca , obywatela
,
jak przy-

zwoito w powierzchownoci i w mowie
,
jakie u-

miarkowanie w postpkach, nawet moraln rostrop-

no w kierowaniu majtkiem i w wydatkach, a na-

de wszystko prawdziwe przywizanie do kraju. Bo

wszystko to opiera si na podaniach familijnych. Rzecz

nieco trudna do wyrobienia midzy przychodniami i

przybyszami. Znakomici przodkowie tych rodzin, co

ich dopiero znaczn cz wymieniem, zaoyli nie-

gdy województwo woyskie, ich spadkobiercy* odzie-

dziczyli po nich z ich nazwiskami: Herbami^ dostat-

iam
y jaki udzia i tych si moralnych, co zawsze

d, aby zosta spadkowcmi. Kade nazwisko szla-

checkie byo utworzone przez jakiego wielkiego lub

przynajmniej zasuonego ma, a potomkowie jego,

fem samem , e nosz jego nazwisko , ze s gaziami

"wyrastajcemi z jego pnia , zasuguj na jakie uwa-

anie. I nic rzetelniejszego nad to, co si czsto po-

wtarza w potocznej mowie, dobrze nrodioni/, le n-

rodzony. S zapewne w tym wzgldzie wyczno-

ci, ale wyczno nie niszczy prawida ogólne-

go , o^Yszem go udowadnia. Jcdnem sowem : co tyl-
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ko jest naj{ro<liiiej.s7(^m vf kadym narod/.ic, jest m-

"wszc przedslawioneiii ywotnie przez lyeli, co nosz;|

najpikniejsze nazwiska tego narodu.

Ci co powstajc na przeciw Ilicrarcliji , iiliar-

"wiajq zapaem denia/rogicznym nnjnikczemniejsz;) pró-

no, dla poparcia swoich mniemanych zasad, uywa-

j szczególneg^o sofizmatu. Zawsze s(awiq sfanowne-

go przybysza, na przeciw nikczemnika noszcego pik-

ne nazwisko, jakhy tak nazwani monowladzcy, w ja-

kiejkolwiek emiilacyi odwaali si stawi te dwie isto-

ty. Nikomu traf tiuiiej szczliwego urodzenia nie jest

przcszkodq do nabycia piknego imienia. Jeeli nie

liczy przodk{>w, nieche sam zostanie przodkiem, po-

dobnym do tych, którymi si szczycq ludzie wiefnic

urodzeni. Zasuonemu mowi kady Arystokrata

sprawiedliwo odda, jeeli nie zechce byd wyszy-

dzonym we wasuem swojem stronnictwie. I ani Sa-

w, ani Szybilskiego nikt, ani przybyszem, ani parweniu-

chem nie nazywa. Ale na co on si nie moe zgodzi,

to na to, eby uwaa furfanta wywodzcego por/.at-

ki swoje od ojca, który okradzeniem swego pana w o-

bowinzkach dyspozytorskich czy pisarkowskich , lub

uwikaniem pryncypaa chodzqc okoo jego inlercssów

w zawodzie prawnym, zaoy fundament majtku, a

z nim jakiego znaczenia , byd równym potomlio^i

zasuonego domu, którego dos(a(ki bnd z nada lun-
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iiarszycli, h:\iH z pracy, ale zawsze poczciwej, ho l)cz

krzywdy blinich si utworzyy. A jeli podobnie iiic-

rostropna równo, byaby gdzie zaprowadzona , to sa-

mo byoby dowodem, najwikszeg-o zwichnienia ducha

spoecznego.

Zasugami waciwie wojennemi , wszdzie utwo-

rzyo si szlachectwo, mj^ który ten zaszczjt zdoby-

wa dla siebie , za najdroszy spadek spuszcza go

swoim potomkom. On sani utworzywszy swoje szla-

chectwo , wstpuje w grono licznego ju obywatel-

stwa, które nie moe go szanowa ; a on przyejmuje

jego [obyczaje, uczastkuje z jego ducha, a jego po-

tomkowie w niczem od innych si nie róni. Ale

to szlachectwo ogólne zwietrzaoby, gdyby si cigle

nic pokrzepiao w subie wojskowej. Tym sposobem

albowiem , w stowarzyszeniach porzdnych wojsko i

obywatelstwo wzajenniie na siebie wpywa. ^^ ojsko

zostaje obywatelskie , obywatelstwo wzbogaca si y-

wioem porzdku i posuszestwa, i ani uszlachcony

onierz
,
^ani uzbrojony szlachcic, nie przystpuje do

spoeczestwa zupenie dla siebie obcego.

I Woynia szlachectwa fundament, by zaoony

"W odlegych czasach zasypanych wiekami
,
przez zbiiJr

wojowników, którzy prawem miecza zdobywszy tubyl-

ców, a osiadszy midzy niemi, wadz nad zwyci-

onemi zrobili spadkowa. Do niego take zpo(z;i(Ku



przybywali kiedy niekiedy nszlachceni ziemianie dla

zasluj wojennych, i ci bez skaenia przyjtych obycza-

jów pomnaali stopniowo liczb obywatelów, co zawsze

przyczyniajqc do ich wartoci moralnej. Syn po ojcu

odziedzicza majtek, nic frymarczono dobrami i pod-

danymi, jak sprztami i bydem. Czsto dziesite po-

kolenie wada t.^ sama cmin.T, wieniak by rzdzony

przez to samo plemi, które jeg-o naddziadów owa-

dao. Ztad wyrobio si co patryarchalnejro w sto-

sunkach dziedziców z poddanymi, i nie byo przyka-

du , tych teraz tak powtarzanych ucisków, co ich

wocianie dowiadczaj od przybyszów i ich spadko-

bierców.

Dopiero jak ostatni Ordynat ostroc^ski og-romne

swoje dobra roztrwoni bezprawiem, co go potom u-

prawni sejm skaonym , w jii konajcym kraju

,

a wkrótce potem Xie Lubomirski mao co mniej-

sze dostatki zacz szafowa w sanie obkanego umy-

su
, urzdowie zeznanym

,
jako kruki na cierwo ,

tak ze wszystkich stron zaczy si zlatywa na up g-o-

towy tumy posug-aczów ekonomicznych i dworskich,

przekupnych jurystów, awanturników wszelkieg^o ro-

dzaju, czasem nawet podejrzanego szlachectwa. Ci

ludzie nowi zamienieni w dziedziców osiadych , ale

obcy wkorzenionemu obywatelstwu i obyczajami i spo-

sobom mylenia, i nawet rodem, a wchodzc do jego
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obrad, znacznie ju byli naJwqnili jeg-o diieba.

A Poniski , dug-i czas ufuczony nieszczciami |ni-

bliczneuii, zostawszy najczynniejszq figur wieo c-

ry^owanych kontraktów dubieskich, ze do ostatnie-

go stopnia doprowadzi!. On to wszczepi w kraju no-

w.-j cliorob , naszym przodkom nieznan , faciendar-

stwo , i niq wszystkicli zarazi. Ta choroba szerzc

si gwatownie stopniami, wywaszczya trzy czwarte

czci dawnyci dziedziców, e juz teraz, gdzie nie-

gdzie tylko spotka mona starych dziedziców woy-
skich. A na miejscu tych drogich zabytków dawnych

pamia.tek , ludzie wprawdzie w piknych domach mie-

szkajcy, ale którzy czstokro dziada swojego ukaza

nie mog, obcy krwi naszym dawnym obyczajom,

które im przypominaj nikczemno ich pocztków, ra-

dziby nasze pamitki, nasze wyobraenia, nasze na-

zwiska, zagrzeba w zapomnieniu. Oto jest ródo lekce-

waenia \yiary , braku ycia spoecznego, tego rodzaju

podoci, która nie wycza niekiedy najwyuzdaszej zu-

chwaoci , dziwactwa wyborów, stopniowego niknic-

nicnia owiaty i uksztacenia , niestaoci opinii , o-

szczerstwa publicznego, grubiastwa i gupstwa mo-

dziey. A skde wezm si u nas cnoty i wiato

,

zdolne przcciwway te szkaradne przywary, kiedy

tak s przerzadzone szeregi starodawnej, niezaprze-

czonej szlachty, a te majtki co oni kiedy zaoyli, i
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"W których zoyli swoje koci, ju odJawna przf*/,

zbytki i faciendantwo zostay -wasnoci po -wiks/.cj

czci pokolenia vf istocie prowincji obcego; bo chocia

ono jest ubarwione nazwiskiem i zaszczytami obywa-

telstwa , w samej rzeczy jednak skada si zudzi, co

lianiliwemi dokumentami zabezpieczyli sobie staro-

ytne szlachectwo.

oics i
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Bez wtpienia pienidze s najpotniejszem na-

ft rzdziem tak do wszelkiego dobreg-o
,
jako i do wszel-

kiego zego. Jeeli wic jest rzecz godn, wielk,

wit, przejwszy si wzgard dla kruszcu niebez-

piecznego , od jego uycia uroczycie si odprzysidz,

nie mona uzupeni tak wysokiego powicenia, bez

odosobnienia si od wiata, a tern samem bez podda-

,nia swojej woli podrozp'orzdzenie odrbnego od wia-

ta, towarzystwa. Rzecz oczewicie maej tylko liczby

wybranych mogca byd udziaem. ycie zakonne,

bez czego spoeczestwo zupenie Chrzeciaskie obej

si nie moe, jeeli pod troskliw o.piek Opatrznoci,

tak wietnie kwitno w przeszych wiekach wiary, ale

razem gwatownych namitnoci j to szczególnie dla

Miex. T. I. 20
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tego, eby uJowodnii solidarno wszystkich czonków

spoeczestwa Iudzkieg'o. Wielcy pokutnicy, wielry

mionicy ubóstwa, prowadzeni wiara i adzq zbawie-

nia, nic domylali si zapewne, i stawiali za ofiaro-

waniem siebie, przeciwwag zdronym namitnociom

chciwoci, i przewinieniom bogactwa. IIistorva przy-

nosi uroczyste wiadectwa, e ile razyjakikolwiek wy-

stpek zaczq przewaa w spoeczestwie, tyle ra/.y

IJóg pobudza ludzi nadzwycz.ijnych, którzy podnaszali

a do najwyszego wygórowania cnot wanie prze-

ciwnq, zbrodni przemagajcej. Ztd kiedy "Witeliusze

i Hcljogabale, na jednej uczcie poerali czasem skarby

cakowitego królestwa, kiedy napeniano pómiski prze-

monych Rzymian jzykami sowików, mozgami baan-

tów , i wtróbkami papug, samotnicy Tebaidy, ko-

rzonkami, i szaracz zwida, utrzyniySvali swój y-

wot. Zt.d kiedy nie tylko wieccy, ale nawet kapani

i biskupi zaczli bez miary uywa bogactw , co je

szczodrotaChrzeciaska nagromadziaw ich rkach, a-

by zostay ojcowizn ubogich, pokorny Franciszek obmy-

li regu dla mów majcychy bez adnej wasno-

ci, spuszczajc si jedynie na miosierdzie blinich.

Ztd kiedy racjonalizm by zabka wiat uksztacony

do tego stopnia, e nawet xigi wite waono si podda

pod wyrokowanie rozumu ludzkiego, Ignacy utworzy to-

warzystwo, wktórni lubowano bezporednie poddanie
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s\ woli najwyszego Pasterza, bez roztrzsania czyli

ta wola jest praw, lub ni nie jest. Czynno na-

mitnoci, przewaona przeciwczynnoci wiary, jest

ciuchem historyi stowarzyszenia Chrzeciaskieco, i kto

z te^o stanowiska nie zapatruje si na historya kocioa,

bdzie mia cia^jle przed oczyma zag-adk , której so-

wa nig"dy niezrozumie.

Lecz jeeli wzg^arda bog-actw jest jedn z g-ów-

niejszych cnot, stowarzysze, które lubo istniej po-

ród powszechueg-o spoeczestwa by je prostowa,

yj jednak pod prawem odrbneni, a obceni temu spo-

eczestwu. Czonkowie bezporednio spoeczestwu

powszechnemu podlegli, nie mog^ nie ceni bogactw,

niejako celu ycia, ale jako rodka, którym najwy-

sze, najpoyteczniejsze postpy ludzkoci si dope-

niaj. Mona powiedzie, e umys jest czynnym,

a materya martw, z której ten umys nie moe wydo-

bywa tworów tylko za porednictwem pienidzy. Im

wicej narodowcy oszczdnoci i rostropnym kie-

runkiem swojej pracy utworz kapitaów, tym wicej

nagromadz zasobów narodowych. A te zasoby prze-

zwyciy zdoaj nawet niewdziczno przyrodzenia.

Jako widzimy morzu wydarte niziny niderlandskie,

i skaliste córy szwajcarskie, zamieszkae zaludnieniem

licznem, zamonem, uksztaconem. Trembecki te po-

stpy przypisuje swobodzie. Jednak coby ta swo-



156

bod zdoaa nsknteczni, ffdyby j(?j nie dopomogy skar-

by, oszczdnoci i prac.^ nagromadzone.

Czo>viek dla zachowania "wasnj codno.ci, z sa-

m^j obawy by jeo^o cnoty cigle naraone na podn-

szczeni zoradcze niedostatku, nie zost.ay nakoniec

uszkodzone w ich dziewictwie, musi z najcilejsza o-

strónoci rachowa si ze swojemi wydatkami. Bo

jeli zbytki chwilow pociech napawaj zniewieciae

zmysy, i wybuchy mioci wasnej; umiarkowanie

tylko , zabezpieczy moe przyzwoit niepodlego.

Zbytki s najokropniejsz chorob spoeczestwa , bo

w zarodku swoim niszcz moralno publiczn, odej-

mujc jej wszystkie rodki, kióremi objawi si moe.

Mio bliniego, duch i jestestwo Religii Chrzecia-

skiej jake albowiem dotrwa midzy trwonicielami ?

miao wyzna mona, e naród oddany zbytkom, cho-

ciaby mianowa siebie ludem Chrzeciaskim, w sa-

mej istocie jest pogaski. Bo zbytek zamieniony w nie-

zbdn potrzeb, jest rzeczywicie boyszczem, które-

mu potrzeba powici cnot, uczciwo, byt, a na-

wet wasne dzieci jak niegdy Molochowi.

Lecz jeeli ti-Tieba ceni pieni.dze, i starania swoje

przykada, aby one kapitalizujc si powikszay za-

soby publiczne; z drugiej strony godno czowieka

opiera si , by do ich zbioru ,
przywizywaa si cze
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bawochwalcza, by o spaja(^. swoje jestestwo z rzecz-

znilioniq, a która wczeniej czy póniej na ca wiecz-

no poeg^na wypadnie ; czemu nie trzyma si tej

cieki prostej i zbawiennej
,
powierzywszy siebie u-

miarkowaniu, które jak przewodnik lepego , za rk
doprowadzi, do blog^osawionj mety, kiedy midzy

nami nawet, mamy do tego cho rzadkie, ale tyle bu-

dujce przykady.

Znam obywatela, który pracy swojej, i rostropno-

ci przedsibierczej winien cakowity swój byt majt-

kowy. Nabywszy do obszern wo w glbokim

Polesiu, Av ssiedztwie rzeki spawnej, na niej osiad

z rodzin swoj. Niewdziczno gleby, ubóstwo wo-

cian co go wtem nowem dziedzictwie przywitay nic

zraziy go bynajmniej. Zaprowadzi stopniami gospodar-

stwo przemienne, zaoy liczn owczarni, utworzy

rkodzielni cukru. Obudziwszy przemylna piaskach i

"wydmuchach, doczeka si, e wieniakom ogrody wtrój-

nasob tyle przynosz , ile wprzód cakowite ich rol-

nictwo, a pomylna dola poddastwa ju wynagradza

prac , okoa ulepszenia ich bytu oon. We wzra-

stajcym majtku , ani jednego szelga nie posiada ,

z któregoby si obawia przed Stwórc zoy liczby.

Staroytny szlachcic, dobrawszy sobie towarzyszk,

• ze wietnego rodu, doczeka si potomstwa, które tros-

kliwie wychowuj oboje w mioci ludzi, w bojani l\o-
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g^, a ta dziatwa pena nariziei , obiecuje daj Roie po

n aj(Ihiiszm yciu j^j cm)tliwych rodziców, zastpi f
przerw co kiedy zostawi w spoeczestwie naszm.

Przepdziem z tymi szaiiownemi ludmi jedna cako-

wita zim, "W pewnem miecie dokd nas przycign-

y, mnie okolicznoci prywatne, ich usn/ri publiczne.

Codziennie ich widujc, co dzie wicej przekonywa-

em si, e staroobywatelskie cnoty nie sa jeszcze zu-

penie zatarte na nosy/ej ziemi. Dom ich jest jakoby

twierdza niedohyta do której ani oszczerstwo ani ob-

mowa przystpu nie znajda. Przy najwikszem umiar-

kowaniu w wydatkach, tak dalece, e aby jeden grosz

oszczdzi, nie ukrywaj jakiej troskliwoci, ile razy

ich powoywaem do czynu dobroczynnoci, z najwi-

ksz hojnoci szafowali kwoty krwawo przez siebie

zapracowane. M ten si rodzimego rozsdku, w roz-

pAmitywaniu praw Boych zahartowanego, sprostai

tpjm, co najstarowthiejsze przyjli wychowanie, i jeeli

rad i uczynnoci jest jednym z najpoyteczniejszych,

obywateli, niemniej jako czowiek towarzyski, w po-

tocznych rozmowach, i w stosunkach nadobnych u-

przyjemnia , a nawet pontimo swojej skromnoci pro-

stuje spoeczestwa, w których si mieci. Za. co. ten

pikny przykad, tak mao naladowany!

U nas cze Mammony jest jakby wiar powszech-

n. Kady czy to skpy, czy to rozrzutny, nieprzestajc
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na swojni, ciqg^le niarzy o powikszeniu swojejo ma-

jtku, jakim bd sposobem. MÓAYi czy skqpy, czy

rozrzulny, bo dugo jjqc przekonaem si, e marno-

trawcy najczciej sq najakomsi z ludzi. Przy schy-

ku narodowejjo ducia, zbytek zawsze ogarnia spoe-

czestwo, a jego skutek, jest rozmnoenie tych trwo-

nicieli, którzy zmarnoAvawszy ojcowizny swoje, dnia

by niecne rce umacza w€ wasnoci publicznej. "Wszy-

stko majc na przeda, i wszystko sprz<}dawszy, przy

zrcznej okolicznoci nie wahaj si i ojczyzn frymar-

czy. Z grona podobnych trwonicieli, powstali w sta-

rwytnym Rzymie JVerresy i Kayliny , w nowoyt-

nej Polsce Poniscy i Kossakowscy. A e w ostat-

nich- latach konania Polski mnóstwo podobnych wyrod-

ków wdzierao si do nawyszych urzdów. Fryderyk

wielki te obelywe sowa wyrzek o naszym narodzie:

Nie mapodoci którejby Polak sie niedopncit dla

garci zota,, coJe natychmiast j^o otrzymaniu za

okno wyrzuci gotów. Sowa cierpkie, obelywe, ale

które przez kadego marnotrawc rozpamitywane byd

powinny. Dla poytku moich ziomków zebraem ze

wzorów ywych, obrazy najgówniejszych typów wia-

ry mammoskiej. A z tych obrazów niech raczy dla

siebie obrok duchowny wycign;

Damon jest ze wszech miar w poyciu najprzy-

jemniejszym z ludzi i nie dziw, e licznych rachuje
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stronniku>T. Poufay ze szlacht, przed która, panów

szhalnje jak umie i moic, ma jednak przystp do wszyst-

kich panów, biegy w erudycyi kalendarzowej, a-

dnej rocznicy nie opuci, by nie pojecha choby o mil kil-

kadziesit dla zoenia powinszowania mag'nalowi, ale

te >YSzystkie je^o nadskakiwania ludziom, co ich jak mó-

wi, szacowa nie moe, sa ofiara z siebie, aby poma-

ga szlachcie. W samej rzeczy zawakuje u jakiego

pana obowizek plenipotenta lub kommisarza , on na-

tychmiast do niego poleci z gotow rekomendacj, za

jakim nie le w jego powiecie spokrewnionym, od któ-

rego zacign kilkaset rubli m vim tej jego uczynno-

ci , i tam go umieszcza. A jeli ju ten kommisarz

istnieje, zwaszcza jeeli jest silny ufnoci swojego

pana niezawodnie ju zabra z nim cile stosunki, ile

razy jest w miecie gdzie syny kommisarskie chodz

do szkó, zawsze po nich posya, i <Iaje im torbeczk

karmelków, a samej kommisarzowej przysuysi pi-

kn matery jedwabn, z której ma sukni co od wiel-

kiej gali chowa. Ale za to, jak przegoni swojego dys-

pozytora, nie zapaciwszy mu zasug, a nawet zagra-

biwszy jego chudobk, a ten si zabiera zanie sw
krzywd przed Zwierzchno, zmae mu pretensye

instancy swoj do kommisarza, przed którym w jego

onie ma silnego patrona , zapewniajc mu sub
w skarbie korzystniejszym. Peno ma wasnych in-
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toressów w Zicmstwic i Trybunale, a na te i szelga

nie wydaje. Jego plenipotent nie tylko , e ich pil-

nuje 0'orliwie, ale niezbdne wydatki wasnym kosztem

opdza, l)cz innej nagrody, tylko, e ile razy do mia-

sta przyjedzie, zaprasza go na swoje liczne obiady; ale

ten mu suy ochoczo, bo jego uczynnoci zostay mu

powierzone interessa jednego pana, którego dobrze sku-

bie, a od drugiego ma dogodn dzieraw. Chce kto

naby wie dziedziczn, lub otrzyma w przemonym

skarbie dzieraw zastawn , albo znaczn summ ulo-

kowa , miao do niego uda si moe o pomoc , ale

przy tym ronie, zawsze i swoje piecze upiecze. Zar-

wawszy u starego szlachcica kilka tysicy, jeeli przy

zbliajcym si terminie wypaty , ten mu da do po-

znania, e o zwrot summy upomina si bdzie, zaraz

ma napit dobr party dla jego syna, uatwia wszyst-

kie okolicznoci, obiecuje ugadzi wszystkie prze-

szkody, jake si naprzykrza tak yczliwemu przyja-

cielowi? Nie uda si plan, zyska na czasie, uda si,

stary mu nic odmówi przypoyczy jeszcze jakiej kwo-

ty do sumki powierzonej. W domu swoim Damon ma

mnóstwo sug, ale aden z nich niepatny. Guwer-

nerom, guwernantkom z zagranicy sprowadzonym, od

miesica do miesica odkada uiszczenie si , ma nawet

dziwny dar do wmówienia im, e jak razem odbior

pienidze, mog je przerobi na kapita mniej atwy
Mit/ T. I. 21
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do roztrwonienia, oJ lórcg^o sam procent ofiaruje. Cze-

fcaj-i cierpliwie bakaarze lak mieczowi jako i kadziel-

nfi, a tak zrcznoci swojq Damon dzieci, i okazale i

darmo wychowuje.

A jakie ycie u Damona, jakie wina wyborne, jaki

kucharz doskonay ! Kto ^o nawiedzi, czy Pan , czy

paiski oficyalista, czy obywatel, czy nrzdnik oby-

watelski lub rzdowy, moe byd pewny, e mie

bdzie Itiszk i nadzian i nalan. Stanowy prystaw

u nieg^ domownikiem , szjMchlerz folwarczny na jego

zawoanie. Naw^et sam Prefekt czsto bywa u niego,

i rzadkt) kiedy mu co odmówi , ale trzeba wiedzie,

e do zniewolenia tej wysokiej fignry, ona jego .szcze-

gólnie mu pomoga. ona gadka , kibitna , w zaloty

hojna, a któr sam uformowa. Kiedy Prcffokt go na-

wiedzi, Damon go czstuje starym wgrzynem, a Da-

monowa modym umiechem , po obiedzie m prze-

prasza dostojnego gocia, e na par godzin musi

go zostawi, dla przygotowania jemu rozstawionych

koni, a onie zaleca by bawia JW. Prefekta, i mia-

o moe zda na ni obowizek osodzeuia mu kilku

chwilek. Ale za to czy licytacya poczty, czy podrad,

czy zadzlerawienie dóbr skarbowych, nic bez jakie-

go jego wpywu si nie zrobi, zawsze mu si co z te-

go okroi, a nikt mu to za ze mie nie moe. Bo co

Maciek zrobi sam , wszyscy z nim to zjedli. To te
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aden zjazd obywatclsl hcz nic jo si nic obejdzie. Na

wyborach prowadzi dcpulatów, sdziów, marszaków

powiafowych. Nawet haiidydaci do niarszalkowstwa

{Tuhernskieco zaskarbiaj sobie jcg"o poplecznietwo, je-

den z nich przed saniemi wyborami poyczy mu pie-

nidzy ad captondatn henevoleniinm^ drugi ju ma

Ofd dawna u nieg^o sumk, i nawet przymawia si ojej

zwrócenie. Ale Damon zna swoje pozycyq, na wyborach

sam pierwszy owiadcza mu przy wiadkach, ze lubo

termin jeszcze oddalony , ma AYSzelka g^otowo ui-

szczenia si natychmiast. Aspirant do marszakowstwa

jemu na to odpowiada: ,, Ach panie Mateuszu, com

j, ja ci winien, e tak s;wapli\yie chcesz mnie si

„ pozby , lepszej lokacji znale nie potrafi , i

,, dwa i trzy lata jeszcze niech ci suy moja sumka,

,, a z reszta o takiem bzdurstwie i mówi nie warto. "

Damon jest jedng z waniejszych fig-ur wyborowych,

wszystkim radzi, kademu co szepce, kogo zowi,

tcco karmi i poi. Jedynie dla dobra prowincyi, i e-

by przyjacioom pomaga, bo dla siebie adneg-o u-

rzdu nie postuluje. Na jarmarku onufrcjskim nie-

mniej jest czynnym, kupuje cug dla wojewodzica; pa-

ni Kasztelanowej woy przedaje; starocicowi uatwia

interes z Halperynem ; a od Podkomorzyca jest upro-

szony na sekundanta z majorem uaskim, i ten ostatni

interes uatwi ocalajc i krew i honor zacnego kawa-
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]cra. Lecz nn hontrakfach kijftwskicli ralliowify joo-o

{Tcniusz si rozwija, pojq nic mona jak mu siy i

czas wystarczyy, chy przez dni dziesi tyle uatwi

intercssów. Kupi Podstolicowi u Szafnag^la brylan-

tów na prezent dla je/ro narzeczonej , na której zar-

czyny sam dzwoni; podpisa si jako wiadek na dzie-

wiciu rozmaitych tranzakcyacb, do których zawiqzania

szczególnie wpywa, adnego balu nic opuci, miatizy

posuchania prywatne u Genera-Gubcrnatora, wyrobi

u Metropolity oddalenie ze wsi swojej Popa, który niii

si naprzykrza o zwrot tysica karbików, które od

niego zarwa, nikomu ani kapitau, ani procentu nie

zapaci, notabene z adnym wierzycielem nie poi-ó-

niwszysi, z pótora tysica rubli srel/rnych przegra

w karty, i natychmiast uici si, bo tojest jeden rodzaj

dugów co go ma za wite; trzy fury napenione spra-

wunkami onie odesa, i z kilkaset dukatami w szka-

tuce, a kilkadzicsi.it pecami w kiesce wróci do do-

mu, lubo kiedy z niego wyjeda mia tylko piset

rubli assygnacyjnych, co mu je plenipotent jego po-

yczy, i par set zotych z przychodu gospodar-

stwa. Prawdziwie do zazdroci poszy mu dobrze

kontrakty.

Damon ma za pryncypium stateczne, jak najwi-

cej towarów nabiera ze sklepów i kranniic, a jak naj-

mniej gotowych pienidzy na nie wydawa; od pieprzu
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i Inziirkii tlo bielizny, a to sprzt()W srebrnych i nia-

leryi tyftykowyci i jedwabnych, wszystko dostaje

na kredyt. I te stosunki co je umia zawiza z ca-

hhn obywatelstwem, dziwnie mu do teg^o pomajjaja.

Szafnajjel cho czmycha, nie odmawia mu wiary, bo

widzi, e mu wprowadza paniczów, kt<)rzy ^o maja za

Mentora.. U ydów kredyt jeszcze atwiejszy, bo wia-

doma atwowierno i ryzykowno ydowska, udaje

mu si i kacapów tumani. Ztad og-romnc sq na nim

rachunki w Berdyczowie , ale te bynajmniej g-o nie

obchodzq. Jeeli go jhki kupiec zastuka w swoim

sklepie, trafnie go udobrucha, zapraszajc do siebie na

Avie. na dzie co mu g-o oznacza, i przy tej okolicz-

noci znowu u niego co potrzebnego zachwyci do do-

mu, a jak fen przyjedzie na naznaczony termin, jeli

Chrzccianin, ugoci go uprzejmie, upoi go naleycie,

i z niczem wyprawi adfelieiora ternpora\ jeeli yd,

to go ni tern ni owem zbdzie, a czsto przeda mu jaki

produkt, co ju go dwóm innym kupcom przeda i

jeszcze co zarwie n niego. Bywa, e czasem kilku

kupców razem si zjad u niego, to wtedy albo chonm si

zrobi, albo kae powiedzie, e jego w domu niema,

a sam ogrodem wylizn.^wszy si , schowa w pasiece.

Dug obywatelski nie bardzo mu suszy gow , a co

dopiero kupiecki. A jak przebierze cierpliwoci, zwa-

szcza u yda, i pozna, e ju u niego wicej kredjtu
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nic znajdzie , a ten cierpko n nale^yfo si upomina,

wtedy X ca cncrjj szlacieck wyslnpi : „A ya^fanie

„jaki! w moim wasnym domu miesz mnie najeda,

„ja cieliie naucz rozamu, eby wiedzia z kim ga-

„dasz," i porzdnie go wyszlurchawszy, wypdzi z do-

mu, a jego ekonom ze wsi.

Caa usilno jego , aby zkd bd zarwa pieni-

dze , i do tego jedynie obraca myl swoj , nic roz-

rywajc jej najmniejszem wyobraeniem uiszczenia si

kiedykolwiek. Potga myli jest tak silna, e póki

si nie wycieczy, najmniej przewidziane rodki otrzy-

ma ku dopiciu swojego celu. Znajc wszystkie sto-

sunki trzech gubernii, prawie kadego obywatela

nie tylko stan majtkowy, ale nawet moralny, jego sa-

boci, jego nadzieje, jego potrzeby, dziwn ma atwo
wszystkie swoje uskutecznia zabiegi. I tak: zdarza si

korzystny podrad, do niego wazi ciko , bo nie ma

wasnej zaogi, ale j dostanie od jednego monego o-

bywatcla, bo jemu wyrabia interes w Skarbowej Iz-

bie,, z którego krocie mu obiecuje, a wziwszy podrad,

odstpuje go ydowi, i znawu jest fundusz na hulan-

k przynajmniej na par tygodni. Tu na podsycenie

wydatków, zrcznie zwabia bogatego modzika, do

szulera bardzo dobrego tonu, tam go iia pewniaczka

ograj, a jemu trzecia cz zdobyczy. Znowu s pieni-

dze, jeszcze ojciec modzika mu wdziczny, e mu nie
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dopuci wicej si z^rywaó , bo sam proszqc o zapa-

cenie jcg-o dugów, lczac przed ojcem i ubagawszy

go za porednictwem Daniona, wyzna, ile zbdzi nie

suchajc jego rady by si w diabeka nie wdawa, a wo-

la gra z siostrami w Kasztelana , i z xidzem ka-

pelanem w warcaby. Nawet znajqc z dowiadczenia

jego uczynno, stary Daniona uprosi, by jego pie-

nidzmi opaci synowskie dugi , wchodzc w ukady

z lichwiarzami i kupcami.—Znowu druga grzanka. Tam

Hrabina Powabnicka gwatem chce rozej si z meni,

bo jenera Ostrogrotów,mody, pikny, bogaty, a namit-

nie w nij rozkochany, chce jq rozwie. Damon tej oko-

licznoci nie zapi. Hrabia wiele ma przyjani dla niego,

a lubo nigdy z onq nie mia zupenie dobrego poycia,

umia on jednak i u nij pozyska zachowanie, wyleczyw-

szy jej bufcia pieska faworyta na kaszel, a co roku na

imieniny sprowadzajc jej z Odessy, pó tuzina soików

balsamu Mekki. A e wie, i i Hrabiego niezagorzala

mio dla ony, tylko mu idzie, aeby przynajmniej

znaczniejsz cz jej posagu z imienia nie wypuszcza,

wic z wielk wdzicznoci obojga maonków, wy-

forytowa rozwód za kondyktem stron obu. I na

tem sam najlepiej wyszed, bo od Hrabiego dosta ser-

wis srebrny wacy trzy pudy , od Hrabiny piercie

brylantowy, a jenera poyczy mu cztery tysice rubli

assygnacyjnych, na które Damon dat rewers na cieniu-
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(okiin pa|>ier7.c, który posuy na cztery pn|>iIoty, i

]>\\H7.C7A\\ na nieny cli skroniach Hrabiny. Jeszcze

jcneralislio ns7xzcIiwione, >v n)io(Io\vyni xiycii swo-

j('{ro maestwa, z nadobn onk nawiedzi Oamona

na wsi, by mu podzikowa za wspólne szczcie. IJ-

przcjmy gospodarz sprosiwszy cae ssiedztwo, i sutym

balem przyjwszy jeneralstwo , zrobi z nim niez^orsz

faciend, bo otrzyma od nie«ro z póku zbrakowanyck

koni szedziesit, za dwadziecia pi rubli assy^na-

cyjnycb od sztuki, które kiedy ma zapaci. A jeli

si nic natrafia po pod rk podobnej g-rzanki, a naga

potrzeba , a tu nie ma atwego ^roszodawcy , dawaj

przedawa gorzak, której nie ma, i pszenic, która

kicdp ma si urodzi. Ju poow pienidzy zgóry

zachwycono, rzecz skoczona, niech ydek myli o wód-

ce i pszenicy, Daraou tylko myli, by jak najprzyje-

mniejjiy zachwyconych pienidzy.

Wieje tedy Damonowi wiatr pomylny, yje jak

pan , bawi i siebie i drugich, czterysta dusz posiada,

a yje jakby ich mia cztery tysice, Ale co, staro

si zblia, a szczcie od niej bardzo si poszy. ona

ju nie tak gadka, spekulacya na nij upada. Wnio-

sa ona wprawdzie sto tysicy, ale ju od dwóch lat

do wielu dugów mowskich pisa si musiaa. Pre-

fekt co mu by tak yczliwym ju zosta odmienio-

nym, a jego nastpca co si na niego krzywi, nie ma
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widoków na podradach, ju i koncepta spowszedniay,

juz i przyjacioom naprzykrzyo si poniag'a,a po kupcach

Jjorg^u ani na lekarstwo. W ak sniutnein pooeniu czy

mylisz, e Damon rozpacza , e w czenikolwiek odmie-

ni tryb ycia domoweg-o , e si og-raniczy w wydat-

kach , bynajmniej, zbytek ju jest konieczn dla niego

potrzeb, albo go wic trzeba zaspokoi, albo um-

rze. Otoju wesoy, bo nasuna mu si myl szczli-

wa , wykwitowa si z wierzycielami swojemi, jak to

móyy\ psim swdem, chocia wielu z nich na nim o-

trzymalo publikaty, decreta e.xectionis, tradycye,

I dokonywa sweg"o planu z taktyka, jakiej by mu dowiad-

czony bojowodzca pozazdroci. Dotd byy szalbier-

stwa czstkowe, pojedyncze , interymalne , teraz wy-

stpuje z szalbierstwem ogólnem, massalneni, klas-

sycznem. ona g-o pozywa, e bya przymuszona do

pisania si na dugach mowskich i reklamuje swój

posag, realnie sto-tysiczny, ale jakiemi wyprawami,

oprawami , reformacyami , doywociami na trzykro

napuchnity. Prowadzi interes ony potajemnie, a o-

na jawnie popiera go zami, dyganiami, wrzaskami,

córkami, z których zwaszcza starsza, jak pczek ^róy

wyglda. Midzy wierzycielami cz znaczna z lu-

dzi majtnych, mniej dbajcych o jakie wynagrodze-

nie kwot, dla nich nie wiele znacznych , tym wicej,

e do ich utraty od dawna byli przygotowani, ani

Mi«iz. T. 1. 22
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mysia jakikolwiek 1;oszt nakada, by poszukiwa jak

mówi szczupaka w bocie. A e Damon od dawna

polujc si do zaczepki z wierzycielami , kosztowne

swoje sprzty, zoy w domu bezpiecznym, i tych

cz suy mu na ulepszenie jego interessu, za

kilkaset iciek franouzkich i dwie fuzje Lepaa , na-

by na imi ony, wasny swój dug z szeciu tysicy

rubli, u modogo Alfonsa, który wieo z obszernym

majtkiem po ojcu i ten skrypt odziedziczy; a z Hra-

bi -Firkiewiczem jeszcze lepsza udaa si robota, bo

ten, jego skrypt na cztery tysice rubli srebr. odstpi

zonie, nic za to nie dostawszy; ^e wywdziczajc

si za jakie nie najwiksze zadatki lonej mioci, có

je -otrzyma od panny Salomei nadobnej córki Damo-

na, pod piecz jej uczynnych rodziców. Notabene

Damon jako czowiek przezorny na kady wypadek

przygotowany, midzy pozwem do rozbioru, a konde-

scensy majc administratora massy ustanowi , nic

tracc czasu, las swój wyrba do szczta i udao mu

si na dobre go zamieni ruble. Tak tedy moniej-

?«zych wierzycieli uporawszy, atwiej z biednemi

poprowadzi wojn. Jeden tylko niebezpieczny za-

panik pozosta w szeregach nieprzyjacielskich, pan

Regent ziemski, ma u niego cztery tysica ru1)li, nie

moe stary filut strawi, e si da zapa. Biega,

forsuje, eby odsun Imo od podrobionych summ.
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licch jafckolwich pomieszcza si AYierzyciele , a przy-

najmniej z torhij nie pójdq , co niezawodnie nastpi,

jak jej snnimy przyznaj. Przestraszeni hiedni wie-

rzyciele w nim (^tatnia pokadaj nadziej, dobywaj

si ostatka, by zoy w jeg^o rku tysic rubli na pro-

mowanie wspólnego interessu. Ale przezorny Damon

poznawszy, e mu tylko o jednego chodzi, dalej z nim

w ukady, nakoniec ofiaruje mu swoje srebro stoowe ót

po czt(k*y zote na satysfakcy du^u. Regent nie opu-

szczajc korzystnej roboty, tym wicej , e ju tysic

rubli od wierzycieli zachwyci, przelewa diug^ swój

na on Dauiona, cessy, która dopiero za rok do Akt

ma byd;. wniesion. I lubo jeszcze czas jaki zg^^ab-

nie wyg-rywa rol przeciwnika Damona, potajemnie ju

jak moe i umie pomag^a mu w Sdzie gównym. I jako

zawsze i wszdzie, cay ciar nieszczcia na ubo-

gich tylko spada; tak i teraz to si sprawdza. Da-

mon jak mia wprzód wie, tal; i teraz j posiada,

z t jednak rónic, e wprz^id bya zaduon, a te-

raz jak bursztyn czysta. A guwernery, guwernantki^

xia i szlachta czynszowa co mu powierzyli ^sunikt,.

dwie Mestrzenice bdce u niego na opiece, ich brat

co go odda do póku, ydzi kramarze, rzenik co. od

dwóch lat miso dostarcza, poszli z kwitkiem ad bo-'

na reperabilia. Jedni pacz, drudzy przeklinaj, s
tacy, co teraz o ebranym chlebie yj. Kapelan ca
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czterdziestoletnim postem uzbiera by n nieg-o dzie-

"wi-tysicy, oszala z rozpaczy, jeden yd zbanl:riito-

wawszy z powodu i mu dwa-tysiqce rubli odliczy

a gorzak wypdzon.i w krainach marzenia , obwie-

si si. Ale co to ma obchodzi Damona, on zawsze

nieoszacowany, usuny, gocinny. Znowu zaprasza

do siebie na obiady i tace. Znowu jest czynna fi-

gur wyborów i jarmarków, i jak to mówi znowu udaje

"mu si plqta majtek, a raczej nowe ofiary, co je o-

czarowa umie.

Nie powiem, eKornutowicz stoi na stronie prze-

ciwnolegej Damonowi , bQ z nim dy do tego sa-

mego celu, do nabycia jak najwicej pienidzy. Z l.i

jednak rónicq, e jeden je zbiera by je strwoni,

drugi aby te cigle u niego wzrastay a do nie-

skoczonnoci. .Tedennia w nich rodek do otrzymania

wszystkich pociech, w jakich AYyczne znajduje upodo-

banie. Drugi widzi w nich wiernego sprzymierze-

ca , który o ile bdzie silniejszy, o tjle skuteczniej-

szy z nim sojusz. Pienidz sam przez siebie jest

dla niego saw, roskosz, pociech, i nie pojmu-

je by móg byd zamieniony na cokolwiek innego,

oprócz tego, z czego znowu przybywaj pienidze.

Namitne przywizanie do pienidzy, nie jest u niego

skonnoci instynktow jak u skpców ^ninnych, jest

owszem wyrozumowane, oparte na eoryach logicznych,
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które stay si dla nieg-o wiarq, dla tórj w pofrzc-

bie krew swoje g-otuwby powici. Przyjawszy wy-

chowanie do starownc obok przykadów najcilej-

szej oszczdnoci, obeznany z obcemi jzykami, i wie-

le naczytawszy bez braku xiqek, z tych zasobów, u-

oy na poparcie zasady przyjtej, mnóstwo rozumo-

wa sofistycznych, mnóstwo arg^umentów nielitoci-

wych. Syszaem jak razu jedneg-o dowodzia e czo-

wiek nadg-minny, (rozumie si, ze to do siebie kierowa)

bdc naraony na wojn nieustanna z zawistnem spo-

eczestwem, musi jeli jest rostropnym, postawi si

na takim stanowisku, by z niego mó^j^ najkorzystniej

«wojn prowadzi. A e pienidze s.-j najskutecz-

niejsz broni odporn, wic choby per fas et i)er

iiefas^ musi jak najsilniej w niesie uzbraja. Lubo

nie pojmuje ducha ofiary, bez/tóreg^o adnej Religii

byd nie moe
,

jest przecie religjantem , a to przez

ten instynkt wrodzony, którym kady skpiec czuje, e
lleligja jest jedyn rkojmi wasnoci. Ale gluwuj

cnoty Chrzecijaskiej, miosierdzia , ani dopenia, ani

nawet j ceni. Owszem uwaa j byd przeciwn u-

szanowaniu, które kady winien mie dla swojego

Stwórcy.—Ten czowiek, prawi, jest nieszczliwy,

móghjui g^o wesprze, ale tego nieg:odzi mi si uczy-

ni, bo jeeli cierpi niedostatek , to si sia nie mogo

bez woli Boskiej, która tym rodkiem chce go ukara
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i sproslotra. Gdybym ostadza ji»ffo poYo/enie, Jxia-

}a]|)yni na przekor Opatrziioci, od czeg^o uch(»vnj mnie

Boe!—
W Kornitowiczu nie ma najmniejszej obfudy, ow-

szem jest jalia naiwno chciwoci, która nie moe

nic zadziwia badacza. Sumienie adne/ro wyrzutu

mu nie robi, bo kady swój czyn usprawiedliwia przed

sob samym. I gdyby Bóg móg byd przystpnym*

sofizmatom samolubstwa , one sa u niego tak ci-

se , tak logiczne, tak na pozer gruntowne, e nie«

zawodnie na strasznym sadzie swojby spraw wygra.

Razu jednego wszed by w umow z jednym obywa-

telem o nabycie dóbr jego. Zgodzili si o szacunek

majtku, szo tylko o wykazanie stanu interessów przc-

dawcy, by kupujcy wiedzia ile summ mu zostanie-

przekazanycb dla zdjcia z dóbr ciaitJw, a ile mor-

e mu do rk odliczy. Gdy stan ten zosta przed nim

4>dkryty — l*anie, powiedzia, teraz umówionej ceny

da nie mog, bo kiedym si na ni zgodzi nie wie-

dziaem, e stan interessów paskich wymaga prdkiej

przeday. Teraz sam zwaaj, czy moe byd jedna

cena tej samej rzeczy, dla tego,, co clice tylko przeda^

i dla tego co musi j przeda. Zatein, jeeli pan chcesz

koczy robot, spu n z ceny tysic rubli, ebym

si przed sob nic wstydzi, e nie umiaem si pozna

na naszóm wzajemum pijoeniu.— Przedawca obra-
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zony, natychmiast wyjecha z domu, gdzie na obie<lzie

h}'\ nakanniony' urem i kluskami ze slchej maki.

A Kornutowicz nawet nie pojmuje nikczemnoci swo-

jcjfo postpku.

Z jednego tylko stanowiska zauway Religie, któ-

rej zdaje si hyd gorliwym stronnikiem, a ten jest, e
aby zosta zbawionym, trzeba koniecznie pokutowa, i

tego obowizku wiernie dopenia. aden czynszowy

szlachcic w Pitek nie ma tak ndznej strawy, jak on

w Niedziel. W zimie chodzi w wytartej szubie, co

j kiedy wzi w spadku po ojcu, latem odmienia raz

na tydzie bielizn z pósetkowego pótna. Suknie

zszarzane, boty atane, Tnieszkunie brudne, okna gdzie

niegdzie papierem ze starych regestrów podsztukowa-

ne. Jego ona z uczciwego domu ,
jego bogactwem

uudzona, po skoczonym roku zamcia go opucia,

1)0 jak zacz w zimie opala j oczeretem, a w le-

cie karmi kozin , nieboga ratujc swoje zdrowie

wrócia do rodziców. Z czego nie zasmucony, aledo
uradowany okaza si Kornutowicz, ile mu bowiem wy-

datków ubyo z on, ile to oszczdzi to drewek dotd

zmarnowanych na rospalenje elazka Imoci. 1 na-

koniec mówi przed sob.

—

(luod tibl fieri non viSy

alteri ne feceris. Oto jest obowizek Chrzecija-

nina, mnie ciepo z oczeretem, smaczno z kozin, wic

tyle bliniego miuj ile siebie, a wicej go miowa.
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Pan Rug oJcmnic nic \yyiiiaga, nieche sobie, Iiuo

gdzie chce wymyla, byleby nie u mnie. —
cinity w gównej dzy zbiorów, nic, co wprost

do tego nie doprowadza przedmiotu, nie ma dla niego

mocnego powabu. Jeeli ma upodobanie w czytaniu,

adn, choby najmniejsz ofiar pienin, tego u-

podobania nie zaspokoi , albo poyczane u ssiadów

xiki czytuje, albo w Berdyczowie lub Kijowie znaj-

dujc si, chodzi po xigarniach, w nich dorywczo

przebiega wszystkie nowoci, nachwyta mnóstwo wy-

obrae natoczonych, co je w mózgownicy bez po^

rzdku napycha, jakby widami siano na puapie sta-

jennym , i nakoniec kupi kalendarz za dwa zote, któ-

ry za powrotem do domu ekonomowi jakiemu w moc

zasug odda.

Jednake jedne potrzeb umysow w sobie czuje

i niekiedy musi jej ulega, to jest, wygadania swoich

mdroci. Zajeda wic czasem do domów, gdzie ma

nadziej znale suchaczów, wedle jego mniemania zdol-

nych, oceni jego pynne monologi o rzeczach naukowych

i literackich. Zdarzao mi si kilkakrotnie sysze go

mówicego w podobnych domach. Rzecz pewna, e
duo czyta, e pami ma obszern, i wielk atwo
w tumaczeniu. Z tem wszystkiem, to skrzywienie u

-

niysu w tem wszystkiem co si^.nie odnosi do gównego

celu, wszystkich dz jego , ten brak mioci i wiary
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w to "wszystko co 2 tym celem nic ma jakiej styca-

iioci. To ciag-e wystpowanie z cudzemi pochwjta-

mi , tu i ówdzie zbieranenii , bez przetrawienia ich

pracowita rozwag we wasnym indywidualizmie. Ta

cli popisów w nance, co i w g-runcie serca ma za

ohojtn.'^, to ustawiczne szermowanie pamici, to

wszystko robi jeg-o obcowanie mao poytecznem,

a nieskoczenie drczcem.

Tyle mamy przepisów nauki pisania , za co nikt

sienie zdoby okreli prawide dobreg-o czytania. Czy-

taniem potrzeba si uczy, a nie chwyta nauk. Gdy
pochwyt nie zamienia si w substancy umysu, ale, ja-

ko niestrawny pokarm obciajc tylk*© odek, ad-

nych si nie uycza org-anizmowi , tak pochwjt nie

przetrawiony pracowita nauk, krzywi nmys, w ni-

czem jeg-o polegli nie zwikszajc. Ztd podobni lu-

dzie chocia omamiaj suchaczów, pozornenii wiado-

mociami o rzeczach swoich, myli na papier przele-

wa nie umiej. Nawet stylu nie nabywaj, choby

listowego. Sprawiedliwie powiedzia jeden dowcip-

ny Francuz, e w stylu J€st cakowity czowiek. Im

porzdniej czowiek myli , im wicj wiary i mioci

czuje dla tej swojej myli, tóm stateczniejszy wyrobi

w sohic styl, tak dalece, e do kilka okresów prze-

czyta wielkiego pisarza, aby zgadn.ó jego nazwisko.

Nawet w rozmowach potocznych, caa przyjemno n
MiciK. T, 1. 23
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l('m si zasadza, aby hyo wictrj samorziifnoci ni

przylacza, a samorzulno. hyd nie moe hez jakiej

oryginalnoci w wyobrani, — dar przyrodny. co go

czytanie rozwija, ale nic tworzy. I sam Korntitowicz

wtedy tylko jest zajmujcy, kiedy zaniechawszy za-

dziwia swojq nieporzadn nauka, wemie prawi

o sposobach robienia i pomnaania majtku. Co za

przetworzenie! Dopiero pedant, rozwleky g^adula,

zszywacz cudzych okresów , nudny przytaczacz rze-

czy sto razy powtarzanych; teraz trafny, energicz-

ny, malowniczy, peny poezyi w obrazach, filozofii

w orzeczeniu faktów, logiki w wycigu wywodów;

a zkde ten umys w jednej chwili lak si okaza od-

miennym od siebie? Oto ztad, e to tylko waci-

wie niowti si wyuszcza, do czego czuje si wiara.

Pyrronizm, dogmatyczny skeptyzm
,

jest kuglarslwem

i:lowcipn szydzcego i z siebie i z drugich. Bo gdy-

by czowiek istotnie w nic nie wierzy, jczaby i

piszcza jak zwierz, ale zaprzestaby mówi. Gdy

iii?wa jest objawienie ducha opartego na jakiejkolwiek

prawdzie rzetelnej, bqd czystej bd nadwtlonej,

która mu daje poyAvienie, a tem samem ycie.

Skpstwo i chciwo bdc boyszczami Kornu-

towicza, tern wicej s podniesione, e w nich wycznie

ma wiar, i samorzutn i wyrozumowan. On jest fi-

lozofem, wyznawc i mczennikiem Mamraony, jak
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wity Justyn f)y tern wszystkieni Chrystusa , a ie

cze faszywych hog-ów róni si odczci prawdziweg-o,

nic jest on do nich pobonym , ale fanatykiem. I nic

go z lej choroby moralnej wyleczy nie moe , ani

przestrogi kacych kapanów, ani boja mierci, ani

Oiarzenia sodkiej i czowiekolubnej filozofii, ani na-

wet wzgarda umysów uksztaconych. Jego ycie jest

ciagm zaofiarowaniem swojego ducha Ulammonie, ani

si domyla w dobrowolnem, a ju teraz wkorzenio-

nem zalepieniu, e stary przecznik Boga, ojciec za-

tracenia, wkrad si do jego serca, by go potem zdu-

si, e jego samotne rozmylania rachunkowe, s ci-

se, cige i stateczne z nim rozmowy. Ze coraz

ciiijiiej wikajc naogiem i sofizmatamij nie przesta-

je z niego szydzi, podnoszc przed nim w postpie

jeometrycznym , korzyci pienidzy, a zrcznie ukry-

waj.c króii;o czasu danego do ich uycia. Bóg

jak moe , nie krzywdzc jego wolnej woli , stawi

mu przestrogi. Piosya ubogich,— widzielimy jak ich

zbywa; dopuszcza by mu okazywano wzgard, co go

to obchodzi, mówi ze witym: snltiiia tmnidi mihi

sapientia est, Nawiedzi go niemoc,—organizm zwie-

rzcy, w skpstwiey/ahartowany, i bez kosztu, leka-

rza jeszcze raz oprze si zniszczeniu. Skutek choro-

by: e odtd jeszcze^wiksz wstrzemiliwoci wstra-

wic, dogodzi i zdrowiu i uamituoci swojej. Nie-
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szczcie , Iyle nic ze strony jecd dostatków , 4ailne

inne go nie dotyka. Drzymie nieszcr-siiy ukoysany

namif^tnocin) która ju opanowaa wszystkie rodki

wydzwi«fnienia siebie z jej jarzma, a potem, jakie prze-

)U(lzenie! Id.-jc do nocneg^o wczasu, jeszcze zamyka

kufer obadowany rublami, a nazajutrz zraaa, otwie-

raj si przednim wrota, na których czyta moe napis:

f^oi che gil intrate^ ascmf ogni sperauza.

a za nimi syszy ju szydercze miechy tych, co qo

tu przyprowadzili.

Sij zapewne ludzie gorsi od Kornutowicza, bo ten

nikogo nie zabi, nie okrad, nawet nie oszuka, ,,nie

jest ani bluznierc, ani oszczerca. Jest obyczajów i?-

miarkowanych, poddanych nie uciska , ssiadom nie do-

l^ucza, ma siebie w gbi serca za zupenie poczci-

wego; jednak takowy stan duszy , jest niebezpieczniej-

szy od stanu miotanego gwaltownemi i krwawemi

namitnociami, a jeeli kto to moje zdanie uwaa byd

przesadzonem, niech raczy odczyta przypowie nasze-

go Zbawiciela o Bogaczu i azarzu, i Kazania saw-

nego Massillona na ten text Ewangeliczny,

Krogulski jest zupenym niecnot. Majtek, któ-

ry niezmordowan czynnoci podniós na stopie do
wysoki, powsta nie z praey, ani nawet ze skpstwa

,

ale po prosttt z kradziey, z szalbierstwa. Obdarzo-

ny dowcipem przenikliwym , nie przesta ani chwili
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nata g-o na ulsrzywdzenie Minicli i Tryniesienic

siebie. Kornirfowicz iHa sumienie skrzywione, Danion

rozpusta i hulan ma sumienie zaghiszone, Krog^ul-

ski zupeJne bez sumienia. Zrczno jest w jeg^o

przekonaniu jedyna cnotq, do tcg-o stopnia, e grosz

paprostu nabyty, bez adnej sztuczki, utraciby dla

iiieg^o poow powabów. W stosunkach swaicli z kar

djm, zawsze g"o stai-a si osznka, bo oszukanie ma za

zwyciztwo rozumu nad gupstwem. Ztd, ile razy

Hiu si uda uwika w swoje sida nieszcziTiw o-

fiar ,
jest da niej bez litoci , bo ni pogardza tak,

jak rycerz waleczny pogardza przeciwnikiem
,
przed

nim pierzchajcym. Oszukany by atwowiernym, a at-

wowierno jest u niego wystpkiem. Jeeli ma dla

kogo szacinidi, jeeli moe czu wzgldeay niego co

naksztat przyjani, to chyba dla takiego, co nie tylka

e przez niego nie da si oszuka, ale nawet jcgos sa-

mego oskub.i. Wanie jak kiedy szalbierz karta-

"wy, w graniu natrafi na równego sobie szulera, za-

•wizuje z nim sojusz , aby we dwóch szukali zdo>-

byczy.

Przymila si kademu, pochlebia wszystkim, nie-

zraa si ani obojtnoci jemu okazan, ani nawet

wzgard
,
peza , dopóki nie przywabi. A chocia

•wszystkim wiadomo, c szwagrów swoich tak licznie

wykwiluwa z majtku, którym si opiekowa, e su-



182

by sznkn niuszn dla I;nwaka chicha, cho wiadomo,

ze h\ sdzi zaprzedajnym ; ale e w kraju nas7m

wielka cz inajqtkuw znwikanych processanii, a e
w kraju pieiiiackim pozyska! od/fos hicjfcjo prawnika;

nie jeden acz g^ardzi jeg^o osoha, rad zasic/jna jeco

rady, tym mielej, e sam niby z prz}jani rady ofia-

ruje, a nikt nie powie:

Tirneo Datioos donaqve ferentes

bo nie przewiduje, e drog lichw.i, przyjdzie opaci

VI nastpstwie przyjacielsk rad. Zawsze ona bdzie

takiej natury, e dla jj uskutecznienia , bez niego o-

bej si nie mona, a e nie jest bez przyjemnoci

w obcowaniu, tak zrcznie opanuje tego co z poczt-

ka mia wstrt do niego, e go stopniami do zguby

doprowadzi. Na poczciwego czowieka nie ma wzgl-

du, bo w poczciwo nie wierzy. Ludzi poczciwych

ma za filutów , którzy nie majc do zrcznoci by

oszukiwa drugich, pod pozornem tnoty nazwiskiem

skrywaj niedono umysu. Raz przyjwszy za-

sad, e czowiek rozumny szuka powinien sum-

mnm bonum^ w przekonaniu, e majtek jest tyra

snmmnm bonum^ z nielitociw logik wyprowa-

dza konsekwencye pooonych przed sob premissów.

Oto jest jego rozmowa ze swoim Anioem Stróem.

ANIO.

Nad czm mylisz ?
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ON.

NaJ nabyciem pienidzy.

ANIO.

Wszak masz do ich, al)y zy przyzwoicie;

ON.

To mao; ja chc znaczy na wiecie, a bez wiel-

kiego majtku czowiek tu nic nie znaczy.

ANIO.

Czy g-odne duszy niemiertelnej mie zamiowanie

w rzeczach tak znikomych ?

ON.

Gdybym by Anioem, g-ardzibym zotem, bobyni

§•0 nie potrzebowa ; ale poniewa rzucono mnie wród

spoeczestwa ,
gdzie czowiek bez zota jest narao-

ny na wszystkie pociski, wic musz go naby
,

jakim-

kolwiek sposobem.

ANIO.
r

A jak go nabdziesz, co bdziesz robi?

ON.

Bd si stara takim sposobem cigle go po-

wiksza.

ANIO.

Jake si teraz wemiesz do tegol

ON.

Ludgard lepo zawierzy w mój charakter. Ma o-
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g^romny niajntek, M^edlc niogro zawikany, w czem i jam

go utwicrdai. Gdyby mia roznm,- we dwóch lalach o-

czyciby co najatwiej, aleciipicc, leniwiec, woli

co namnie zda6, ufa e g^o wyprowadz i obiecuje rai

hojne wynagrodzenie, jakbym si na to spuszcza.

ANM2.

I podejmiesz si lego?

ow.

Nie inaczej; ale dopiero on si dowie ce fo jest ma-

jtek zapltany, ja si zbogac na krocie , je^o zawi-

klam namiljony, wtedy go porzuc i wezm si do

drugiego.
ANIO,

I take mu odpacisz zaufanie

!

ON.

To mnie bynajmniej nie obowizuje, bo jest skut-

kiem jego lenistwa, a nie szacunku dla mnie. On jest

z tych ludzi co musz byd koniecznie oszukanymi, nie

na mój , to na cudzy samotrzask wleci. Go go mam

aowa. Tem samem, e majtek na drugich zdaje,

nie wart go posiada,, bo oczywicie o niego nie dba,

czemu nie mam wzi od niego to, o co dbam, a o co

on nie dba. Jak go wyzuj z majtku, moe bdzie na

co zdatny, jednak wtpi.

ANIOk.

Ale ty snujesz przdz swojej pomylnoci, krzyw-

d bliniego.



185

ON.

Ja niojdj a nie cudzej pomylnoci patrz , co mnie

(ani t>Yojc moray! Cdyhy kady tak roM jal;ja, naj-

ATicksKa l)ya)y moralno, nikthy si nic da oszuka,

a tm samem nic byoby oszuhaslwa.

AMO&.

A sumienia nie boisz si wasnego?

ON.

Co to jest sumienie?... poapka Popów na gupców.

AV Indjacli sumienie kae synowi rzuca matk was-

n na stos rozpalony, a nie pozwala mu je woowi-

ny. W Arabii dozwala kra i rozbija , a zakazu-

je w czasie umywania si, obraca do zachodu. Su-

mienie jest las, gdzie kadej zwierzyny dostaniesz, ja

za ci si przyznam, e tego kócia o którm i mówi

i pisz, nigdy nie dowiadczyem. Jeelim si kiedy

zgryz, to nie z tego em oszuka, lecz e si oszuka

nie udao.

ANIO.

A po mierci co bidzie z tob?

ON.

Nie wiem, i o tem wiedzie nie chc. Jeeli tam

si yje bez majtku , i nie mona go naby , rad nie

rad bd musia bez niego si obchodzi ; ale e tu

chc i mog go naby, wic id za tm chceniem i

monoci.
Mi«B8. T.I. 24
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ANIO.

Wic nic fmisz si ani Do^a ani ludzi.

ON.

Nie wiem co Róg- myli, i t<?m niczaprzafnm mo-

jc^j-o umysu, I)0 z takowego rozmylania i piizo-

tówka nic przybdzie, a co si tyczy ludzi, kto ma j»ie-

ni.'|dze, ma ich zawsze po sobie.

ANIO.

O nieszczsna duszo

!

ON.

Daje mi pokój ze swmi lamentami. Wanie przy-

pomniaem sobie zaczt robot, która mnie kilkanacie

tysicy przyniesie, idzie caa rzecz o podskrobanie w ak-

'tach jednej tranzakcyj, a ty mnie zbijasz, prawi.ic

jakie androny. Ja ci nie przeszkadzam piewa two-

je ITosannah^ nie przeszkadzaje mi myle o moich

interessach.

ANIO.

Zc^rnam ci , ju wicej nie powróc, chyba sam

mnie zawoasz.

oif.

Z Panem Bogiem, dugo na to poczekasz.

Ale najciekawszy typ pomidzy tylu rozlicznymi

zwolennikami Mammony, jest niezaprzeczenie Kleon.

Kleon jest ze wszech miarm cnotliwy. Dobry oj-
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ciec, spokojny sasi.nl, peen tloI)roci i peen uniiaro-

wania dla sn<r i poddanych. Lubo jak wszystkich je-

{jo wspówyznawców {;ówna jcrro dnno, jest /i)ie-

ranie pienidzy, jednak dla wszystkich skarbów króla

Aitala, nie popenii)y najmniejszej nieucziwoci. Nie

jest on obrany ze wszelkiego ducha ofiary, nawet nieraz

zdoby si na uczynki wspaniaomylne , a^ zwykle jak

na zbicraeza niajqtku, jest do uczynnym ; ale z teni

wszystkiem posuwa cze zota do wickszeg-o jeszcze

od tamtych bawochwalstwa, i chocia wszystli:ie jeg-o

uczynki s prawe, wyobraenia atoli w tym wzgldzie

jeszcze g"orzej sq skrzywione. Pi zekonany jest albo-

wiem wiar cisa. , niezomn, niczem niezachwian,

e IJóg wla na kadego czowieka, zwaszcza ojca

dzieci obowizek dorobienia si, lub zwikszenia ma-

jtku poczciwie, pod utrat zbawienia, iorzystny kie-

rujiek swoich interessów, nie jest tylko w jego mnie-

maniu rzecz godziw, rostropn, poyteczn, na co

wszyscy si godz, lecz powinnoci, której zaniedba-

nie nigdy byd odpuszczone nie mo*
Dosownie biorc przypowie Zbawiciela, o roz-

danych midzy suebnikami talentach, Kleon tak

pracuje nad rozmnoeniem swoich, jak wici trzech

pierwszych wieków Chrzecijaskich nad swojem zba-

wieniem, iti matu et tremore. Najmniejsza szkoda

z przelepicnia jego wynika, nie tyle go martwi ubyt-
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kicni materyalnym, ile zntrwaa draliwe sumienie, ze

nie dopeni powinnoci swojej. Ta myl poród do-

statków w itóre opywa, pomimo samopo/.nnnia was-

nej niewinnoci, czyni {JO cinjflc nieszczliwym. Prze-

konany, e majtek jest spucizna Bosh , dozwolon

wacicielowi o tyle, o ile on pracq swoj.-^ zasng^uje na

to posiadanie ; a to ledwo nie pod obowizkiem resty-

tucyi, 1)0 BÓJ to odda w g^odnicjszc rce , ile razy

z koczcym si rokiem zauway, ze nie tyle przyro-

>i majtku , ileby móg, i ile mu si udawao za daw-

nych czasów ; olKiamucone sumienie, takie mu same

wyrzuty robi, jakby kogo na jego wasnoci ukrzyw-

dzi. Nie jest, poczciwy Kleon, jak widzicie, ani poe-

t, ani filozofem Mammony, ale jej teologiem. Sub-

tilizujc jak niegdy Szkot Erygeniusz, cze dla niej

nalen, gboko zanurzy si w czci mistycznej te-

go wyznania. I ztd to razem wida na jego ustach,

agodny umiech ufnoci, w swojm boyszczu ; a na

oczach zmarszczenie wielkiego mortyfikanta jego mi-

oci. Jest to szczególny stan umysu z reszt ros-

tropnego , a nawet w wielu rzeczach gbokiego, i

wtemjednm tylko zboczonego a do dziwactwa.

Przekonaem si , e Kleon nie uwaa w pieni-

dzach kruszcu jak chemik, ani znaku przedslawnjcc-

go zaspokojenie wszystkich potrzeb nialcryaliiych, i

wiciu umysowych jak statysta, ale ma je za jakie
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yjtka , za jakie Lnres i Penates, z I:tórenii wej
mona w umysowe stosunki , a które czci naley.

Chtnie cotowy je powici na c/yn dobrotliwy. Gdy-

hy najwicej by rozweselony, niechno brzk pieni-

dzy obije si o jc^o uszy , niech ich przytomno u-

derzy oko jeg-o , chociaby w najnlniej^35iej iloci , na-

tychmiast miech lekkoci opuszcza usta jeg"o , a lica

przybieraj jaka powag^ ascetyczn. W jakiem

zachwyceniu podobnem do tego, co go spi-awuje wi-

dok przenajwitszej tajemnicy na umyle grzechem nie

skrzywionym , zdiije si odmawia mentalnie co na-

ksztat aktów strzelistych. Ztd, jeeli kto z jego

znajomych traci majtek, chocia oprócz zeg-o wyra-

cliowania si , nie mona mu nic zarzuci
,
pog:ardz»

nim, bo g^o ma za zbrodniarza, od którego towarzy-

stwa ucieka poczciwemu potrzeba, jakby od zapo-

wietrzonego; a jeeli kto poprzestajc na tern, € ma-

jtek zachowuje, obraca wszystkie przychody na swoje

potrzeby, tego uwaa jak Dante owe duchy obojtne

co ich i nieba i pieka odrzucaj, i ca wieczno mu-

sz si bkapo otchaniach. Do bogatego marnoraw-

nika Damon si zblia, by mu dopomodz do stracenia ma-'

jtku; Krogulski jemu si podlizuje, by go oszuka, by

zapa jego zaufanie a polem go przcda; Kornuto-

wicz rad z nim jakie stosunki zawiza, bo niecier-

pliwie oczekuje cUwili, w klócj zmuszony zostanie
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przeda jcJcn majtek, lilóry mu \vpn<I w oko. Klc-

on nie SKiika (u korzyci osohislj ze szkoda lirii^io^o,

ale wprost o<I nie/jo ucieka jak od huztoiiika, i weslch-

iiq\v.szy mówi do sieie z Psalmista: vado a consilio

impiórnm.

\\\\ to starodawny u nas obyczaj, e kiedy dzieci

clileb rzucao o ziemi, piastunka g^o za to mocno stro-

fowaa, i to uszanowanie dlq, najpirwszcg-o daru IJo-

cg-o, dla g^oda wasnoci, pracy, i ycia spoecznego,

tak si wkorzeniao w umyle, e jh sam to dowiad-

czam, wychowanym zostawszy w diiwnycli wyohrae-

nia(di, i ten pokarmwaciwy czowiekowi lekpe-

wayc nie mógbym. Jeeli wic takie wraenie

sprawuje na mnie dar Bóstwa ,
jakiego wraenia

nie dowiadcza Kloon, widzc lekkomylne postpo-

wanie z pienidzmi, do których samog-o Bóstwa przy-

wizuje jakicwyobraenie. Trwoniciel u niego jest

witokradzca i przekonany Jestcm>j e pomimo nie-

ogfraniczouj jeg^o qdzy zbiorów, g"dyby móg od razu

podwoi swoje dostatki, pod warunkiem rzucenia wbo-

tt) tylko brzcz.iczk zota, z najczulszm zgorszeniem

odrzuciby podobny rodek. Ztad, kiedy drudzy my-

sl-i jedynie jakby na swoje wasn korzyd, obróci

obkanie marnotrawcy, on daleki od podego sobkow-

stwa, pacze nad zalepieniem, tych zatwardziaych

ludzi, co bez oporu dogadzajc wszystkim swym uro-
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jonyni potrzehoni, krzyuje wic^ Maranion. Ta cze
pienidzy w nim wkorzeiiiona

,
jest tak dalece czysta,

i radhy widzia jq rozposti'zenionq pomidzy wszyst-

kiciiii hez wyjtku ludmi, chociaby takowy stan rze-

czy widoczny ubytek mu przyniós. Zl.^d adnej nie-

przepuszcza sposobnej okolicznoci , by sprostowa

,

owieca blinich , nauczaniem ich poczciwych sposo-

bów robienia majtku. Nikomu nie odmówi nawet zje-

cha na g-runt , by mu urzdzi najkorzystniejsze go-

spodarstwo, i dla niego z niezmordowaneni powice-

niem pracuje. I nie tylko mil ani dwie, ale sto mil

gotów zrobi, bez innej nagrody, prócz wewntrzne-

go przewiadczenia , e rozszerzy cze pienidzy.

Jest to prawdziwy Jiposto Mammony; ale jego wszyst-

kie postpki s tak uczciwe, jego obcowanie tak a-

godne ,
jego obyczaje tak skromne ; i nie wdzierajc

si w sdy Boe, jak one oceni kierowanie ku stwo-

rzeniu tej czci nalenej wycznie samemu Stwórcy,

pomimo tj jego Mamonomanii, jemu tylko, anie innym

szkodliwej, nie mog nic czu dla niego , najgruutow-

niejszego szacunku.



Filozofia narocloiTa*

W -wicliu biecym okazao si ju nic mao po za-

{^ranica naszdj ziemi, mów, prag^iicycli uchrzecija-

ni Filozofi wieck , dodajc podpory racyonaliic

prawdom objawionym; i znane s w wiecie uczonym

usiowania Bonalda^ 3Iesfr^a, La 3Ienne , Bna-

der^a i innycb znakomitych mów. Dzieo pana

Bochwica, pod nazw: Obraz myli, okazuje, e i

je^o, tak zbawienna myl ogarna , dowodzi usiowa

umysu, chccego zjednoczy opinie filozoficzne z ob-

jawieniem ]]oem, w kociele zachowanera; a chocia

w wykonaniu tak wielkiego przedsiwzicia , nie móg

pan Bochwic byd zupenie szczliwy, bo nie by na-

leycie do tego przygotowany, samju taki zamiar obja-

wia dusz szlachetn, zdoln najwysze przyj uk-
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szJaccnic , i w przyszoci obiecuje. Nie wtpi al-

howiciii, ze ten pisarz, usiujcy sam przez si myli,

nie da si uudzie nichezpieczncnii pochwaami, kfóre

ze wszech stron g^o osypay, i e prowadzony niczni

niezachwiandm zamiowaniem prawdy, zechce si uz-

I)roi hartowniejszym paiem, nim, jaI;o myliciel, na

nowo wslapi w turniej, hy rzuci rkawic w obronie

wiary, cnoty, i obyczajów.

I wyraz ten: Filotofia^ i filozofowanie o najwa-

niejszych tej nauki przedmiotach, zaczy si u Gre-

ków, ale odtqd dwadziecia ju wieków upyno; nie

jest wic atwo wystpowa dzi na popis w tym za-

wodzie. Kloby to przedsibra , niech naprzód roz-

trzsa z W)trwaq usilnoci prace gbokie w tym

wzg'3dzie wielkity liczby mów znakomitych, niech

stara si je dobrze w umyle wasnym przetrawi

i sobie przez dziaania umysowe przyswoi; bo g^dy

pozszywa twierdzenia rónych autorów le przetra-

wione, wnet si na tem znawca prawdziwy pozna.

Tak zbogacony gruntown erudycj filozoficzn, niech

si strzee wywodów czsto sprzecznych, zbijajcych

jedne drugie, niech wykada cile i jasno wyobra-

enia dog'matów Chrzeciaskich , nie przeistaczajc

ich cigle
,
pomimo okazywanie g^orliwoci reli{fijnej,

mech si oswoi z jzykiem w Filozofii przyjtym, niech

Miese. T. 1. 25
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obierze niefoJ roz\Tannin i rozbioru najcilejszego,

niech nnkoniec unika ciemnoci w wyso^Yieniu.

Jakkolwiek bd, -wzicto kfórjj pozyska pan

IJochwic, jeieli z jednej strony dowodzi, e u nas

nauki filozoficzne w ndznym s stanie, z drugiej mo-

e sluyi^ na usprawiedliwienie przeczucia, e ju
wstpujemy w epok mylenia, i e niwa filozoficz-

na, oddawna w innych krainach uprawiana, wkrótce

i u nas , obdarza nas bodzie , coraz obfitszyra plo-

nem. A nakoniec okae si genjusz narodowy, któ-

ry wywiczywszy si w tej nauce na zagranicznych

metodach, a niemi zrównowaywszy i zdolnoci was-

ne, i pody czstkowe wasnej ziemicy, wynajdzie me-

tod now, nam szczególnie waciw, stosown do

si umysowych naszego jzyka i naszego uksztacenia

moralnego, a natenczas utworzy si , nie powiem Fi-

lozofia narodowa , bo aden naród nie jest Ijez Filo-

fii, ale sposób, którym ona da si pozna jako przed-

miot.

"Widzimy rozmaite sjinptomaa tej dnoci, ju

to w pismach zachcajcych kilku znakomitych pi-

sarzy ,
ju to w wielce szacownem tumaczeniu Her-

dera przez Józefa Bychowca, ju to nakoniec w wie-

lu uamkach, umieszczonych bd w Tygodnikach pe-

tcrzburskich, poznaskich i krakowskich, bd w wie-

o zjawionm Athenaeum. To wszystko Eapowiada,
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e myliciele nasi zahieraj^si wydobywa kruszce z tej

dofad zaniedbanej kopalni. W takini przyg^otowaniu

umysów, zdaje mi si, e szkodliwemi nie b(jdq , te

kilka uwag-, k(órc miem pokornie przeoy publicz-

noci pinuennej.

3Iyl ludzka sama w siebie^ wstpuji^c , za pomo-

c pewnych poda i pewnych prawideJ, co ich od-

rzuci nie moe , bez gwacenia warunków swojego

jestestwa, wydobywa nauk rzetelnq, cisq, wzbo-

gacajca zasób wiadomoci ludzkich ; ale ta nauka, co

jq nazywajq Filozofia, ma wspólno z poezja w tern,

i moe zasypia, e tak powiem dugo w stanie oby-

czajowym , alI)o raptownie przebudzi si w stanie

pimiennym. Ile razy mówi si dorywczo , nic byo,

lub nie ma Filozofii w kraju naszym, to .si jedynie

odnosi moe do pimiennictwa krajowego , które si

jeszcze na tern stanowisku nie odezwao. Bo co si

tyczy I^lozofii podwntrznj (subjektowj), adne cia-

o spoeczne bez niej byd nie moe,^ wanie jako

czowiek pojedynczy, moe myli le, krzywo, nie-

porzqdnie, a przecie wyjqwszy niedono zupen,

jakkolwiek myli musi. Kto zechce wyrokowa o Fi-

lozofii przedmiotowej (objectira) narodu jakiego, musi

si obezna z pisarzami filozoficznymi tego narodu.

Kto za usiuje j utworzy, musi j wydoby z y-!

wioów tego. narodu. To jest: musi naby gbokich
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naiil: , ^poufali si z metodami nl;.S7Jacon}'cli wyso-

ko ludów, nel)y rozpozna ywioy wasiieco narodu,

i doliradla nich jaliic. formy, którcmi waciwie ojja-

wi si maja w sanie pimiennym.

Powie kto! Filozofia jest wszdzie tak sama, Im)

wyszukuje prawd , a prawda wszdzie jest jednq.

W tern twierdzeniu jest suszno i niesuszno, wsz\st-

ko zaley od .vt:mowisk.t, z jakirg'0 na ni.*; spogrlada

)dzicmy. Pra\Ada hezzalena, jest zapewne j dna za-

wsze i >Yszcdzie, ale takowa prawda, jlko " objawie-

nia [Joeg^o pochodzi moe, a tem samem nie jest pod-

lega Filozofii. Owszem dla Filozofii prawdziwej su-

y za podstaw, za pewnik roztrzsaniu nic podpadaj-

cy. Filozofia adnym sposobem obej si nie moe
bez jakich pewników, nic potrzebujcych udowodnie-

nia. I l|'ely zuchwae oddziela si od Religii mniej

lub wicej wyranie, sama wydobywa jakie pewniki,

\)s\\ mtticif{t bd dowiadczeniem, bd przypu-

szczeniem nawet , i daje im zaszczyty prawd bezza-

lenych. Najrostropniejsza, najskromniejsza szkoa Fi-

lozofii wieckiej, szkocka, nie opara si^ temu przyro-

dzonemu pochopowi Filozofii do dog^matyzmu. I ona

pod nazw faktów pierwiastkowych, nagromadzia mnó-

stwo pewników przypuszczonych, a nie podlegych ro-

zumowaniu, owszem sucych mu za podslaw. I nic

wicej przyroduego; bo gdyby |»ierwsze zasady potrze-
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boway dowodów , (e same dowody pofrzehowayhy

jeszcze nowych dowodów i lak dalej. Mnoyyby si

do nieskoczonoci podstawy, a sam gamach nardsowy

nig^dyhy si nie wzniós. Nahoniec, ^i\y nam Reli-

gia ju przyniosa prawdy jczzalenc, nie mamy po-

trzeby szukania ich w Filozofii, jak teg-o dol.aza usi-

uj niektórzy marzyciele.

Ale jest nieskoczona ilo prawd warunkowych,

sucych na orszak prawdzie bezzalenj. Niektóre

z pomidzy nich nabray jakiego stopnia pewnoci

praktycznej, któr zostay nieporuszonemi. Inne odby-

y ju swój czas, jednak kada z nich, miaa kiedy

swoje warto rzetelna, a ze te prawdy sa stosunkowe,

a Filozofia szczególnie niemi si zajmuje j wic ocz-

wicie w miar rónicy prawd stosunkowych, znajdu-

cych si w kadym narodzie, musi byd Filozofia od-

rbna. Wiem, e na to zdanie powstan stronnicy pew-

nej szkoy niemieckiej, która ma qdz niepospolit

wynale bezzaeno. Bo jako Filozofowie staro-

ytnoci szukali sinnmitm bonnm
,, i ledwo , e nie

kady z nich odkaa nam jakq swoje edry o tym

kamieniu filozoficznym , tak teraz usiuj wynale

abaolutitmy potlobny tamtemu kamie filozoficzny, ale

dla Filozofów tylko. Gdy my Chrzecianie, nie ma-

my potrzeby szuka tga, co ju oddawna posiada-

my. S pomicilzy uczonymi dziwni ludzie ze swojem
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|)o\vnt|)iwanicm niozonczneiu, chc je mie za punkt

AV}jcia najsliiitecziiiejszy do naltycia naiihi , jahhj do-

>viadczeDie nic przekonywao nas codziennie, e ja-

ka wiara, jest najlepszeiu sfanowiskiein, zklórcgo czcr-

pa si nauka. Chnsecianin, kCóry dla poznania praw-

dy hezzalenej , zasoniwszy pochodni objawienia,

wchodzi na stanowisko powtpi wania, choby fJozo-

ficzne.go, jest równie roztropny jak len, który chcc

podwoi swoje bog^actwa, zaczby od strwonienia tych,

które ju posiada. Zostawiam wic na boku prawdy

bczzalene , bo z miosierdzia Boeg-o chocia bardzo

mao umiem; przecie te prawdy co je ze Chrztemwi-
tym przyjem, a które w moim umyle zostay rozwi-

nite nauk Kocioa , s mi wiadome , na nie dowo-

dów w Filozofii szuka nie myl, dopomó Boe a-

bym postpki moje do nich umia stosowa, a innej nie

doznawa troski , ale zdaje mi si , e i prawdy za-

lene, stosunkowe, zasuguj aa niemae uszanowanie,

bo ich, rozpoznanie, stanowi mass wszystkich wiado-

moci ludzkich, pod opiekuczem skrzydem FSiwofii

uad niemi si wznoszcej. "Wszystkie bez wyjtku

nauki spowinowaca, rozwija, objania, jest dla Fi-

lozofii przeznaczeniem a nadto wietnm, bynaniem

nie poprzestajc, miaa si wdziera zaczepnie, da

posiadoici religijnych.
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Jeeli wic umys nndgiiiinny zjawiyrszy si na na-

szym widokresic, zechce utworzy pimienna Filozo-

fi naroilowa, niech raczy si przekona, e fah >\y-

sohieo^o przedsiwzicia nic dopeni, naprzód bez

wielkiej wiary w Boju, który jest ródem wszystkich

nauk, i który jeden owióca w sposobie dodatnim, po-

wtóre bez pracowiteg-o zgbienia nic tylko wszystkich

systematów filozoficznych zeszych i yjcych narodów,

ale jeszcze okolicznoci miejscowych politycznych,

ród których ene si wylgy. A i z takim nawet

zasobem, jeszcze moe nie unikn wielkiego niebezpie-

czestwa w tem, i mylc, e wykada Filozofi na-

rodow, rzeczywicie moe wykada przybran obcj

Filozofi, alboli swoje wasn a nie t, która istnie-

je podwntrznie « jego ziomków.

Na podstawie tylko podwntrznej Filozofii swojego

narodu ,
genjusz uczony i badawczy, uposaony si

twórcz , moe stworzy Filozofi narodu przedmio-

tow, a Sama nauka przez niego zgbiona, przekona

go, e ona istnieje, i e trzeba tylko jej szuka, w miej-

scu waciweni; bo naród kady, skoro ma wiadomo

prawdy bezzalenej objawionej, a do tego wyrobi sto-

sunkowe prawdy w swojm prawodawstwie, w swojej

sztuce, w swoim przemyle , który posiada historycz-

ny ywot, niejakie opinje stateczne, za które powi-

ci si gotów , pewne naogi, wice si do jakich
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podn 0(1 nie^ro szanowanych , nawet jakic.4 przcsa<I>,

odnoszce si do jakich zakrytych ywiuuw swojj

narodowoci, ten naród mówi, koniecznie tuusi luie

jak.j Filozofi podwnlrznn.

Zastanówmy si nad najwa/.niejszym pomnikiem Fi-

lozofii narodowej, nad prawodawstwem. Sladit li-

tewski naprz}kad: czy moe byd uwaanym, jako

dzieo dowcipu had zbiorowego, bad indywidualne-

g-o, czy mona temu wierzy, e byl stworzony a prio-

ri^ i wyszed jak Minerwa z gowy wielkiego Jowi-

sza? Czy mona przypuci, aeby naród litewski i

ruski, nie dziki, nie koczujcy, ale yjqcy, w spoe-

czestwie porzqdnem, posiadajcy wasnoci , wyzna-

wajacy wiar Chrzeciaska, majncy rz.')d, stosunki

rodzinne, czujcy ohowi.izki wzgldem B ga, monar-

chy, wspóobywateli, dopiero po ogoszeniu Slatulu

dowiedzia si o opiece nad wasnoci, o prawie spad-

ku syna po ojcu, o przyzwoitoci wyposaenia córek.

Zdrowy rozsqdek wprzód jeszcze nim sio utwierdzi

•w przekonaniu, wyszukiwaniem historycznm , inii/i-

cy/w/e przekona si, e wszystkie gówniejsze prawa sta-

tutowe , musiay istnie w bycie praktycznym, pierwej

jeszcze, nim zapisane byy dla trwalej pamici ludów.

A wic samo badanie tych praw, które sq tylko nao-

gami zapisanemi
,
ju bdzie krokiem stanowczym do

orzeczenia Filozofii narodowej. Wszake i wielkie
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wypadki historyczne, nie zawsze byy podem lepe-

§•0 trafu, najczciej hyway skutkiem jakiej wielkiej

myli powszechnej , która zamieniaa si w czyny, za

porednictwem przyrodzonych przedstawiaczów tej my-

li. Oto jest drug-i ywio, pomocny do wykrycia Fi-

lozofii narodowej, a co dopiero za objanienia przy-

bd z zastanowienia si nad stanem naukowym spo-

eczestwa , jak zacznie badacz rozwaa, dla czego

niektóre nauki i kunszta szerzyy si i rozwijay w na-

rodzie, a od innych okazywa si jaki wstrt nieprze-

oniny. Dla czego jakie fakta historyczne ciqgle si

powtarzayl Jakie w nim sq pieni i podania gminne,

w jaki sposób wyobraenia zagraniczne wkraczay i

rozwijay si, jak sama Religia, aczkolwiek stateczna

w swoich dogmatach , modyfikowaa si przynajmniej

w obrzdach i karnoci. Jakim jest tryb ycia mie-

szkaców, jakiem*! s ich uczty, ich zabawy, ich odzie,

nawet ksztaty zewntrzne ich fizycznoci, i gówniej-

sze choroby, którym podlegaj.

Gdyby wic to wszystko rozwaywszy
, podobny

mdrzec, prawdziwy meteor intellektualny, chcia u-

tworzy pimiennie nasze Filozofi ; przed zaczciem

swojego zawodu, musiaby sobie jeszcze zada nastp-

ne zapytanie. Czy my, bdc czstk sowiaskiego

plemienia, zjednoczeni pod jednem berem, z innenii

rozgazieniami tego wielkiego rodu, mamy dy do

MictK. T. I. JA
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jal:i(^j ogólnej Filozofii sowiaskiej? czjli te, ska-

dajc jednolite ciao polityczne wraz z pobratymcami

naszymi, moemy jednak wyrazi odrchnq prowincyo-

nalnq, e tak powiem, Filozofi? JJo i dla jednego i

dla drugiego zadania, mamy zaspakajajqce przykady.

Grecja skadaa jednolite ciao polityczne, którego ca-

o przedstawion bya na sejmie Amfiktyonów. Wszyst-

kie jdj grody mówiy jednyme jzykiem, wierzyy

w jednyche Bogów, miay nic wiele rónice si mi-

dzy sobq prawa karne i cywilne ; a przecie Filozofia

i^rawiana w Atenach rónia si od tej, co j wyzna-

waa szkoa w ssiedzkiej Mcgarze usadowiona , a Fi-

lozofowie tessalscy, znacznie w wyobraeniach swoich

rónili si od mdrców pówyspu peloponezkiego. Na

przeciw temu, w wiekach rednich bez wzgldu na

rónice stref , rzdów, plemion, jzyków. Filozofia

Tscholastyczna wszdzie wycznie i samowadnie pa-

nowaa. Warto wic i nad tern nieco si zastanowi.

Ludzie, majcy nawet samopoznanie wielkich zdol-

noci w tym zawodzie^ niech racz jednak przekona

si , e najwikszy geniusz samorodny, musi si uczy

i wiele uczy, nim nabdzie prawa uczenia drugich.

Dobroczynna mdro Najjaniejszego Monarchy,

w urzdzeniulJniwersytetu kijowskiego, nie zaniedbaa

uposay katedr. Filozofii. Z niej sysze mona co-

dziennie wyborny wykad tej nauki. Zapewne, e
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takowy wykad, geniuszu nic utworzy, ho g^ciiiusz jest

utworem sameg^o Bog-a , ale uatwi geniuszowi sposo-

by dojcia do mety, teg^o wietnego zawodu, obezna-

jc go z metodami, za pomoc których, te rozsypane

wyskoki myli, przerobi si mogq w cise i poy-

teczne dzieo , tem wicej , e godny szafarz tj na-

uki a), nie ograniczaj.-jc swojej gorliwoci, na wymow-

nym wykadzie rzuconym z mównicy , nie odmawia

rad i rozmów swoich tym, co jeszcze wrazliwi(?j ra-

dziby przyj jego nauk. Nieche pan Bochwic, któ-

remu wielkich zdolnoci zaprzecza si nie godzi

,

a tylko o skp erudycy susznie pomawianym byd

mo e
,
jeeli czuje w sobie powoanie pismami swo-

jenii owieca ziomków, raczy powici przynajmniej

rok jeden, na przejrzenie dokadne i cisy rozbiór pism

mnogich filozoficznych. Jest to zapewne powicenie

si nie mae, ale czy mona co korzystnego przedsi-

bra dla ziomków, bez jakiego powicenia siebie] Sa-

mo to powicenie si wkrótce nagrod otrzyma. Bo pan

Bochwic pozna, ile atwoci, jasnoci, a nawet wrali-

woci na czytelnikach mu przybdzie, jak si obezna

z niektóremi metodami, które tym gruntowniejszemi

robi myli filozoficzne , im mniej w sameje pisow-

ni, okazuj si widocznemi.

—

a) Orest Nowicki profcssoi* Filozofii.
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l¥oliie mylenie w Religii.

Czowiek, b<Iqc umysem zjednoczonym z kszfntcm

cielesnym, kierowanym nie ziuylnoci niewolnicz,

ale wolq woln, otrzyma od Stwórcy pochodni o-

wiecaja.c cieszki, po których ta wolna wola ma go

prowadzi, a t pochodni jest wiara objawiona. wia-

dectwa przemawiajce za prawoci tej wiary, sq tak

oczewiste, e niczem si nie wymówi czowiek, który

raz j poznawszy, omiela si ja odegna od przeko-

nania swojego. Napróno tumaczy si Atensz i

Skeptyk , e jego niewiara jest poniewolna , e
chciaby wierzy , e ubolewa i wierzy nie moe.

S to wszystko obudy rozumu, które ani Boga, ani na-

wet siebie samych oszuka nie mog. Czowiek zapl-

tany w sidle niedowiarstwa
j
jeeli pamici swoj



208

przywoa swoj przeszo, zobaczy, ie by vr niej czas,

kiedy bez wstrtu wierzy w to wszystlio, co dzi po-

gardliwie odrzuca, i c bya jaka normalna chwila,

w litórej powtpiwanic wkrada si zaczo w jegfo

serce, pokqd zezwoleniem dobrowolnóm, nie da mu

prawa obywatelstwa w swoim umyle, i ze ta chwila

wahania si zawsze nastpia po jakich wanych prze-

winieniach moralnych. Bo napróno robi<i nielo-

giczne rozrónienie midzy wiara a uczynkami; wia-

ra w potdze swojej moe byd bierna , w dziaaniu

jest czynnq , a jako umys zboczony moe wyrobi

wzg-ard dla wiary; nic mniej te jest zdolnym do wyro-

bienia wyrozumowanej wzgardy i dla uczynków.

Wszake ta sama Filozofia niateryalna XyiII wieku

nie poprzestaa na tej wojnie, coj wypowiedziaa Bogu,

nie oszczdzaa ona najpogardliwszych szyderstw, mio-

tanych na cnoty i obyczaje, wywracajc wszelka wiedz,

jak.^ o nich mamy. Nie przeczya ona wprawdzie powin-

noci wiarowania si od niektórych wykrocze prze-

ciw spoeczestwu, ale t povTinno nie opieraa na

adnych zasadach moralnych, lecz na wyrozumowaniu

wasnej korzyci, ostrzegajc namitnego czowieka raz,

e dziaajc przeciw spoeczestwu, którego sam jest

czonkiem, sam sobie szkod przynosi; powtóre, e dzia-

ajc zaczepnie przeciw spoeczestwu, którego bezkar-

nie zaczepi nie mona, zdrowy rozsdek powinien go
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przekona, l)y zaniecha wojny, z której smutne nastp-

stwa dla nieg^o sameg^o wynilinq. Ta Filozofia, niby

zacliowaia "wyobraenia cnoty, lecz obnaajc ja z mi-

oci i ducha ofiary, niszczya jq rzeczywicie, odrzu-

cajc wszelkie warunhi jj bytu. Na dobrze urzdzo-

nej Policyi, prawach dowiadczeniem i mdroci je-

dynie ludzk wyrobionych, opieraa cakowity byt spo-

eczny, nie domylajc si i nie chcc si domyli, e
gdyby w takowym stanie spoeczestwo istnie mogo,

bojaliwa ulego prawu , bdca jedynym ywioem
zachowawczym, cig^le byaby przewaan chytrem wy-

krcaniem siebie, zpod jego wyranego znaczenia, na co

umys samolubny a nadto ma przemysu, a najobrzyd-

liwszc wystpki, szerzyyby si bezkarnie w takowem

spoeczestwie.

Nie chc powiedzie, eby wykroczenia uczynko-

we, koniecznie miay zniszczy wiar, lubo bez wtpli-

woci j osabiaj. Gdy Bóg , nie odmieniajc przy-

rod rzeczy, co je w najwyszej mdroci utworzy,

jest tak nieskoczenie miosierny, e nigdy nie prze-

staje wprasza si si do serca grzesznika. Byd mo-

e, i na to mamy nie rzadkie przykady , e s ludzie,

co przy cigem gwaceniu praw Religii, wierz w ni,

z najywszj gorliwoci. Jest to stan duszy dziwny,

ale "W bycie praktycznym a nadto zwyczajny, szcze-

gólnie midzy ludmi sabych zdolnoci, i umysu

Aliciz. T.l. 27
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mao rozwiiii(eg'o« Jednake ten stan nic>czpicczny,

gdzie czowiek zachowujc cre dla prawdy, niema

woli do^y energicznej, by a postpki swoje do nicg^o

stosowa, zachowuje przynajmniej jaka pokor, a g-dzic

' ona si mieci , tam jeszcze o duszy rozpacza nic

mona. Bywajq naog^i religijne mocno wkorzenione,

eupenie jaowe co do uczynków. Codziennie dajqsi

nam widzie ludzie cnij^cy w zwizkach cielesnych

zabronionych, lub korzystaj.icych z cudzej wasnoci,

bez wyrzutu sumienia, lub przyjfaszajacych pochodni

umysow naogowem pjastwem , klór«y woleliby

imii-ze, ni zaniedbam jakikolwiek zewntrzny prze-

pis Religii. Moe takowa wiara byd wzgardy god-

n, moe i nie! Bo któ zgbi zdoa wszystkie kry-

jówki serca, oprócz samego Boga? Jakkolwiek bd,
wszystkie takowe zboczenia , nic s tyle ze , ile zu-

pena, a zwaszcza systematyczna bezbono.

Ale czowiek wyszych zdolnoci, myli potniejszej,

nie moe poprzesta na tej cigej sprzecznoci, mi-

dzy zasad przyjt , a postpkami zawsze wywracajcc-

mi t zasad. Jego godno temu si opiera. Ztd, im

czowiek bardziej jest uposaony górniejszym umysem,

tym niebezpieczestwo dla niego wiksze, dopuszcza si

wykrocze , zwaszcza pewnego rodzaju , aeby nie

przj bray cakowitej siy naogu. Potrzeba usprawie-

dliwienia siebie przed sob samym, potrzeba niezbd-
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na dla wyiszeg-o amysu , atwo doprowadzi do znie-

nawidzenia prawa, kt()re fen umys ponia, aby co

zastpi ja.^ g^odniejsz wyrozuniowanq teoryq, co j
odwieczny przccznik Bo^^a, duch zatracenia skwapli-

wie poddaje, chwiejcym si umysom potnym , lecz

uwikanym w sida g-rzechu. Pooenie czowieka o-

wieconeg"©, jest nierównie straszniejsze, nieli czo-

wieka cminneg-o, bo ten g^rzeszqo zmysowie, moe na

t6m poprzesta, pierwszy za doj moe a do racjo-

nalizmu grzechoweg^o.

Na tm okropnem stanowisku, g^rzech wszczty

v>' zmysach , a przyswojony umysem , znowu si wy-

raa zmysami. Jest to mylne koo, w którem i u-

niys i zmysy coraz wicej si kaq, a czowiek moe

doprowadzi siebie do zupeneg^o satanizmu, e z^aka-

da rzecz umysowa, dy do uwiecznienia siebie, ten

indywidualny przeto satanizm , moe uwieczni si

wxiakach,i zarazi cakowit literatur jakiej dawnej

€;poki. I mamy teg^o przykady , tak przekonywajce,

e umys sumienny, cenicy rozpowszechnienie owiaty,

i zdolny nawet wasnenii utworami przyczyni si do

niej, widzc obok nie maej iloci xiek rzeczywicie

poytecznych, potok wezbrany xiek nie tylko niedo-

warzonych, ale szkodliwych, rozsiewajcych bdy,

trujcych moralno publiczn
,
podajcych w wtpli-

wo sam byt spoeczny , nieraz sam sobie robi zapy-
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tanie, czyby wiat na t^m nic zyska, c<Iyl)\ wcale i.id-

nych xiqck nie byo ? i jakby towarzysz broni osa-

wionego Oniara, nic iuie ^o rozwiza.

L'niys poddawszy si dla ubezpieczenia siebie, teoryi

pozornej, w rzeczy sanij nic zaspokoi sumienia, ale

nioe g^o zaguszy, i zmusi do milczenia, a nawet

to otrtwienie sumienia, przekaza potomkom. Bo

nic b(i'dniejszeg-o, jak ta opinia, co j i pan Bochwic

ogosi w swojem pimie , e sumienie jest kapanem

zawsze ostrzegajcym czowieka. Samo sumienie po-

trzebuje cingego owiecenia, i mnoenia aklów, klóre

go odwieaj i odywiaj. Porzdek cbrzeciaski tak

mao si spuszcza na t wszecbwiedz| sumienia, e nie

tylko i nakazuje pod odpowiedzialnoci swoim czon-

kom, sucba sowa Boego, ale nawet im podaje

róne rodki, ustanowione przez Zbawiciela, dla odno-

wienia tej aski, bez k(órej sumienie zawsze bezsil-

ne bdzie. Bo mu wiadomo, e sumienie oderwane od

jego cigego piastowania, tak dalece nie jest nieo-

mylne, e moe przyzwoli, a nawet powici najsro-

motniejsze wykroczenia. Wszake matki, co swoje was-

ne pody rzucay w ogie, na otarzu Molocba zagniony,

nie tylko , e to robiy bez wyrzutu sumienia , ale

awszcm sumienie irh ostrzegao, e ta ofiara, o ile

boleniejsza, o tyle w}j przez Bogów oszacowa-

n zostanie. Gosi tyczy teoryj wymylouycli, ac-



213

by uspió czowicha, posiadajcego wszystkie prawiJa,

lituremi sumienie si owieca , ten , niewiailomoci i

poniewolneni ob}qkanieni wymówi si nie moe. Ro

{fdyby nawet rozum liulzlii, nióg^l mie prawe zwierzch-

nictwo nad tern, co w obszarach wiary pozostaje (przy-

puszczenie bezbone, a nawet wcale nie filozoficzne),

i w takim razie, chwytajcy si podobnych zasad , do-

wiódby tylko , e je<jo sumienie poprzedniczo zbo-

czone
,
jest wspólnikiem zbrodni , niegodziwego do-

radzcy. Jako przyzwalajcy obywatel, radom pode-

go jurysty , który go prowadzi szeregiem nieprawo-

ci, do popierania sprawy zupenie krzywej, nigdy

tego przyzwolenia , niedowiadczeniem swojem unie-

winni nie zdoa. I w rzeczy szaniej, czy moe byd

Av obliczu gruntownej nauki, i zdrowego rozsdku, co

ndzniejszego , jak te wszystkie rozumowania XVIII

wieku, miotane na przeciwko prawd, odwiecznie przy-

jtych w rodzie ludzkim, i porz.'\dku spoecznego, w któ-

rym si wyraziy.

Czsto sysze si daje dziwny sposób rozumowa-

nia : prosz mi doioie bytu Boga, i niemiertel^

nej (Inszy, a mój iimyst przekonnnm sie wtedy nie

oprze. Diderot, w jednym paroxyzniie swojej go-

rczki sofistycznj, mówi: czemu harcówa ze mn
cudami f kiedy mnie mona o ziemi zwali do-
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irym syllogizmem. Jnkhy zasado, ht^daca w prawic

posiadania, >vsp()czenie z rodem ludzkim , tak dale-

ce, e niii historycznie, ani indukcyjnie nie mona

•wynale jednej chwili, w której nie hyla nad nim

panujqcq, potrzebowaa jeszcze jakichkolwiek dowo-

dów! Tu porzdek log-iczny jest zupenie przewró-

cony, ho wanie wierzcy ma suszno, odwracajc

tene sam ar{fument na przecznika, emi sowy : icia-

re w lioga, i itiemierelno dt/szy^ przyjem

od moich rodziców^ zastatemj w spoteczcstwie^

którego jestem cztoukiem^ ta wiara zairsze i

wszdzie isfninta^ ty mieszj zaprzecza^ a w^c

sam dotiodi mi, ze masz suszno przeciw ro-

du ludzkiego, i póki mi tego nie doiciedziesz, jak-

ie miesz domaga si, bym od mojej wiary od-

stpi?

adna rzecz, zostajca wposiadaniu, udowadnia swo-

jej prawoci nie winna, kto chce jej wasno ode-

bra,, ten tylko potrzebuje okaza swoje aktorstwo. Nie

jest to wybieg" prawniczy, jest to zasada prosta, lo-

giczna, niezaprzeczona. I nie tylko co do wanych

zada relig^ijnych
,

politycznych i filozoficznych, ale

nawet do wszystkich potocznych czynnoci jest zasto-

sowan. Zapytuj czowieka rozsdneg-o ,
przypu-

szczajc, e nie ma wyobraenia o adnm prawodaw-

stwie pisanem. Czy moe kto da, eby spokojny
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waciciel Iiawaka ziemi noprzyltYacI , udoAyadnia

prawo, jakie iiiia! wystawi na niej iiiieszlianie dla sie-

J)ie , czyli on sam owszem nie winien nm dowodzi

nieprawoci jeg"o posiadania. Czy ktokolwiek bqd

winien udowadnia swq poczciwo, czy te owszem

jej przecznik przynie dowody, e przeciw niej wy-

kroczy! Odwouj si mi.io do rozsdku powszcch-

neg^o , a len mnie przywiadczy, ze ^dyby mogo hyd

spoeczestwo, gdzie posiadanie potrzebuje dowodów,

tam by nie byo ani prawa wasnoci, ani bezpiecze-

stwa osobisteg^o.

Ilisforya Kocioa chrzeciaskieg^o , bdqca ra-

zem historyq cywilizacyi ludzkiej , suy na przykad

o teni przekonywajcy. Kiedy Ojcowie kocioa, roz-

poczli ow.^ wielk polemik z Filozofia pogaska, cho-

cia mieli posta zaczepn
, g"dy pozornie pog-astwo

zostawao w prawie posiadania, jednake ujeiunem ro-

zumowaniem naprzeciw niemu nie powstawali. Udo-

wodniali oni prawo wiary, co ja. przynosili, okazujc,

ze ona jest odwieczn, i e bajki pogaskie s pokry-

ciem do przezroczystm tej prawdy, do której przy-

chodz rod luiizi zwraca. Gdy czowiek adnej

wiary utworzy nie moe , bo sia twórcza jest udzia-

em samego tylko Bóstwa , ale czowiek w potdze

swojej ujemnej, moe j nadwtli, oszpeci, zboczy,

nigdy jednak do tego stopnia, by a typ prawdy , któ-
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rój naduy, iiKijj hjd zupenie zatarty. HisLupi

•w Soborach zgToniailzcni, jako piastujcy rz.-jd kocioa,

bezwatpienia urzqdzali karno, porzdek, prawodaw-

stwo, i inne rzeczy w czasie zjawione , a tni samem

w czasie niocace byd umiarkowane i przeksztacone.

Ale samej wierze nic inneg^o nie przynosili tylko wia-

dectwo o niej. Ile razy kacerz way si<j xicgrom wi-
tym przydawa znaczenie, jedynie z rozumu ludzkiego

czerpane, wnet pasterze prawi, na obalenie tej p zc-

wrótnoci
,
przynoszc wiadectwo wiary swych ow-

czar, gromili ^o jako marzyciela i nowiniarza. Opie-

raj.ic to, co jest i byo zawsze, przeciw temu, co byd

nioe. Bo przypuciwszy, e prawda moe byd

zmienn, i e rozum ludzki jest jedyne criteriittn

dla niej, bkalibymy si z bdów w bdy, bczsa-

mopoznania posiadania rzeczywistej prawdy. Ztdroz-.

sadek powszechny, nie posiadajc wiecznoci, a w cza-

sie cokolwiek obszernym, majc jej obraz, zawsze przy-

wizywa do nieg-o wyobraenie jakiej powagi, prawo-

ci i prawdy. I to daje si widzie w nazwie urz-

dów, przeznaczonych w czasach od nas oddalonych, do

kierowania spoeczestwem, czyli do stosowania w nim

prawdy. Zródosów starych wyrazów: Senator,

Prezbiterj Starosta, Graf, odnosi si do jakiego wy-

obraenia staroci , co wszyt tko wiadczy o wielkiej

roztropnoci dawnych pokole.
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Kada nowo na stanowisku obyczajow(?in , na-

wet naiikowni , zawsze jest podejrzan dla zdrowe-

go rozsdku, przed wszelkim o nij rozbiorem, a ten

dopiero j usprawiedliwia. Co jednak nie jest rzecz

tak pospolita, jak si zdaje tym, którzy zachwyceni mno-

goci nowych wynalazków, cigle ogaszanych przez

gazety, mysi, ze my daleko rozumniejsi jestemy od

naszych ojców. Wielcby mona o teni pisa, ale na

ten raz wolc o tern zamilcze, czego prosz jednak nie

bra za obietnic, e kiedj to milczenie przerw,

powiem teraz, czego mnie ani aden Biskup, ani aden

prav\dziwy Filozof nie zaprzeczy, e kada nowo
w Religii i moralnoci , jest prawie zawsze istneiu

bluznierstwem , a co si tyczy postpu ludzkoci na

innych stanowiskach, schylajc pokornie gow przed

tym geniuszem badawczym, postrzegawczym
,
gbo-

kim wieku naszego, i wynalazkami, które go wsawiy;

wyznaj otwarcie, chociabym za obskuranta mia u-

chodzi , e wolabym cukier cokolwiek wik-

szym kosztem nabywa, podróe odbywa mniej szyb-

ko, mie mniejszy wydatek w gorzelni, i widzie

dzieci mniej biegerai w Chronologii wiata, ni te nie-

zaprzeczone korzyci okupowa cig bojani, co j
we mnie obudz ten duch nowoci , cigle zagraa-

jcy spoeczestwu.

Bez wtpienia wynalazki nauki i kunsztów, zaszczyt

Mictz. T.I. 2S
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przynosz ludzkoci, odccchujnc cywilizacy od bar-

|jarzyMst\?a. "Wierz nawet, e najpuytccznifjszc dla

ludzkoci wynalazki, hyy albo z natchnienia Boego,

albo, jeeli rzecz ludzkq, e wielcy wynalazcy grun-

town wiar w jeg-o opatrznoci wzili -za punkt wyj-

cia, z którego do niej doszli, lekkomylno nasza,

moe to nazwa bd przypadkiem, bqd sia rozumu

ludzkiego. Jednak uwaa nauki ze stanowiska wy-

.icznie duchownego , jest warunkiem koniecznym do

ich szczerego , z powiceniem prawdziweni zamio-

wania. Geniusze twórcze , klóre w kierunku dodat-

nym najdzielniej i najskuteczniej owiat popchny,

u podnóa otarza czstokro wziy wychowanie: wiel-

ka ich liczba bya namaszczona kapastwem Chrze-

ciaiiskiem, a i wieccy nawet byli wielcy pobonoci

swojq. Newtona ostatnie sowa w chorobie, w której

do ostatniej chwili zachowa przytomno umysu

,

byy: Umieram z wiar cisi, ze tylkoprzez znstugi

Chrystsa xbavionym bydi mog. Dekart posja

"wotywa do Loretu, chocia y w pastwie protesta-

skiem. ejbnitz mawia, e o tyle tylko ceni nauki

swoje, o ile one daj mu prawo byd suchanym, kie-

dy mówi o IJeligii. Komu nieznane, exaltacya religij-

na, posunita a do mistycyzmu Krzysztofa Kolumba

,

pobone umartwienia Faskala, wysoka prawowierno

Eulera ? Moe to jest wina mojej pamici , ale nie
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przypomitiam soMe adnego wielkieg"o gfcniuszu twór-

czeg^o dla ludzliuci, a razem wolnie niylqccgfo o swo-

jej Religii, chocia nasuwa przedeinna wielk ilo ge-

njuszów, wprawdzie zadziwiajcych, ale wycznie u-

jcninych.

Nauki i kunszta s najdroszym nabytkiem dla spo-

eczestwa. Rozwijaj si one w czasie, ale zawsze

pod piecz Opatrznoci. Bo jako czowiek indywidualny,

dy bezprzestannie powinien do wiecznoci, tak czo-

wiek zbiorowy, dla którego nie ma wiecznoci, dy
powinien do uksztacenia , na obudwóch stanowis-

kach dopeniajc woli Boga, rodziciela wiecznoci i

czasu, i który je nigdy nie wypuszcza ze swojej opieki.

Ztd mona miao twierdzi, e w Religii s premissa

wszystkich nauk , a ich konsekwencye stopniami ro-

zum ludzki wyprowadza. Rzecz tak pewna, e wszyst-

kie nauki bez wyjtku , najszczytniej rozwiny si

w spoeczestwie Chrzeciaskiem, chocia poziomy

Filozof, nie umie si domyli, jakie byd mog sto-

sunki, midzy tajemnicami objawionej wiary, a wy-

szukiwaniem umysu ludzkiego, wydobywajceni wia-

domoci wieckie, i nie widzi , ani w Alkoranie , ani

w Buddyzmie racyonalnych przeszkód do ich rozwi-

nicia. Jednake jest to fakt oczewisty, e w spoe-

czestwach nieowieconych prawd Chrzeciask,

chocia nauki niekiedy bysny zadziwiajcem wiat-
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em, nig-cly \Thorz&ni6 si nic day. Narody niewier-

ne chwilowo tylko przebudzay si, by znowu ta-

snó w najsromotniejszdm barl)arzyiistwie. Nic poj-

muj czm Filozof, odrzucajcy objawienie, len fe-

nomen wytumaczy} Do wedle jeg-o sysfcmatu, bis-

surman powinienby byd wicej uksztaconym ni

Chrzecianin , ^dy islaniizm dla nas wymysem po-

tneg-o oszusta, dla niegfo jest dcizmem rozsdnym,

obnaonym ze "wszystkicli tych tajemnic krzywicych

rozum , a tern samem codniejszym kierowania spoe-

czestwem, ni nasze nierozsdne objawienie.

Nauki od Boga pochodz , i nic rzetelniejszego

nad to, co powiedzia Bakon, e Belig^ia jest aroma-

tem, chronicym nauk od zgnilizny. Kto si unosi

nad odqczenieni nauki od Bclicii, nad teni, jak to mó-

wiono, w zeszym wieku sekularyzowaniem nauki, nie

widzia w swojeni zalepieniu, e jej zadawano cios

miertelny, i e gd)])y nie jaka reakcya Chryshanizniu

w czasie wicej do nas zblionym, i która codziennie

zyskuje w przestrzeni, te nauki, z kiórychsi pyszni-

my
,
ju w tym ruchu wstecznym , co go im nada

wiek XVIIf, byyby moe zniky, tak jak te, które kwit-

ny w Bagdadzie i Kordubie, niegdy chocia myla-

no take, e s.i niemiertelne.

Nauka zaczepna wzgldem Religii, nie moe si

rozwin, tylko do pewnego stopnia, po czem rozka-
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Ja6 si zaczyna , bo punkt jej wyjcia, hdqQ njcmno-

ci, zkde nabdzie trwaoci, i pod w/g-ldcm Fi-

lozofii, nauka wieku XVni, bya w stanie najndz-

nicjszym. Dziwi si nie mona , e tam, cdzic ucze-

ni nie chcieli widzie, i nie widzieli tylko matery,

Fizyka, a szczególnie Chemja naprzód postpiy ; lecz

i tu uwaa mona niedostatek duclia dodatnegio, mno-

ono dowiadcze bez koca, z których wiele korzyst-

nie zastosowa si dao do rónych rkodzielni ; ale

te wszystkie dowiadczenia dotd nie day si zwi-

za w jak stateczn nauk. Co pewny przecig

czasu, widzimy jak now teory chemiczn, dep-

cc poprzedniczo panujc teory, i wkrótce sam

zdeptan przez jak teory jeszcze nowsz. Ci, co

skoczyli, lat temu kilka, kurs tej nauki, i byli w niej

celujcy, ju dzisiaj jej nie rozumiej. W wieku ze-

szym wyszydzono cztery ywioy, które tyle wieków

przetrway, twierdzono, e ich jest kilkadziesi.t , na-

mnoono jeszcze ich liczb , a teraz ju zaczynaj

mówi, e tylko jest jeden ywio w naturze. Jedna

teorya po drugiej rodzi si i kona, analizy mnosi do nie-

skoczonoci, ale nie tworz rzetelnej nauki, a nauka jest

wielk syntez. Mamy wprawdzie jakie zakusy syn-

tez , ale prawdziwie g^runtownej syntezy nauk przyro-

dzonych, jeszcze oczekujemy. Prosz zapyta Zienowi-

cza, jednego z uajuczcszych i najsumienniejszych x lu-



222

dzi, czy pokada on wiar, vf jakiej Kol wiek gównej

zasadzie Fizjki i Chemii, w takie nawet, które na-

ucza z katedry. Jakie to wic nauki, których pier-

wsze zasady s.^ wqtp1iwe? Czy sztuka lekarska, po-

mimo swoich homcopatij , hydropatij i kroci xi-

ek medyko -filozoficznych^ jest czem wicej,

jak tem, czeni bya przed dwudziesta wiekami, to jest

po prostu empiryziiiem, a wic nie nauka? ^^iwet wlej

Matematyce, z której lak si pyszni wiek WIII, cho-

cia wszyscy wierze , e ona jest naukq pewnoci, i

Jnn Sniadecki z niej chcia wycign jakie pra-

wida , majce czowieka kieroMa w cakowitym je-

go zawodzie. miem zapyla sumiennych matematy-

ków , czy teorya paraboli ze swoim assympioiem

w niczem nie razi rozsdku, czy podzielno przestrzeni

do nieskoczonoci, z czego artowaa kiedy szkoa

eleacka, a która jest pewnikiem matematycznym, zu-

penie zaspakaja przekonanie? Czy wszystkie zarzu-

ty Wroskiego przeciw pewnikom matematycznym, nie

s.*) czem innem, tylko samemi niedorzecznociami i ba-

niami? Powie kto, tem samem, e si rozwija cigle,

adnej nauki za uzupenion mie nie mona, ale wca-

le nie mówi o zastosowaniu zasad przez dowiadcze-

nie, o odkryciu uatwiajcych metod, ale o samych za-

sadach, które jednak w naukach moralnych s niepo-

ruszune. Wreszcie, chociabym i przyzna wiekowi
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hezboncmu, jakie odkrycia wane tlla nauki, zawsze

pozostaje mi prawo zapytania, czy one raog- wytrzy-

ma porównanie, z wynalazkami wieków religijnych?

I czy w mdrcach tych dwóch epok, okazaa si rów-

na mifo i wiara dla nauki?

Uczeni XVIII wieku, nie miowali nauki dla nicj-

ze samej, alejq uprawiali, aby wniej znale jakq no-

w bro, przeciwko Relig^ii. Nauka nie bya wic

celem, ale narzdziem. Jeeli w wyszukiwaniach Fi-

zyki napadli na jakie dowiadczenie, podajce pod wt-

pliwo Kosmogoni Chrzeciaskq , nie posiadali si

z radoci, bez wzgldu czy w tern odkryciu jest jaka

korzy dla sameje nauki. To samo i w innych wia-

domociach ludzkich, które wszystkie byy w otwar-

tym rokoszu przeciw Religii. Te mniemane dowody

nierzetelnoci Biblii, na uczonych pobonych adnego

wraenia nie sprawiay, chocia czasem zbyt porywczo

wierzyli w mdro swoich spóczesnych. Mówili oni,

jak nasz wielki Kopernik, na zarzut co mu czyniono,

e gdyby jego systemat by rzetelny , toby safellity

planet miay lunacye, podobne naszemu xicycowi.

Da Bóg moe, e i ta trudno da si uatwi, i rze-

czywicie doskonalsze narzdzia astronomiczne pozwo-

liy przekona si, e w istocie takim samym podle-

gaj zmianom. Jeeli materyalista w odnowieniu co

siedem lat wszystkich atomatów, skadajcych fizyczno
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czowieha, wid/ja w tein (jlko giic materji, wierzc,

lo pizypus7xzciiic przyjmujc, yvid/Jat vi teni nowy

dowód hezcielcsnoci duszy, która moe zachowa w pa-

mici rzeczy wydarzone lat temu kilhad/iesint; bo tern

samm, e ciao si odmienia, pami nie moe hyd

jego przymiotem. I w samej rzeczy, nauka w saheni

rozwiniciu, o ile okazywaa si przeciwn Reli/rii,

o tyle w ohszerniejszem wydoskonaleniu, okazuje sie

dla niej pomocn. Te nieg^dy przeczce Fizyki, Geo-

logie, Chronologie, ju dzisiaj suy mog za komen-

tarze, kosmogonii Mojesza.

Zjednoczenie si wiary z nauk, wyrodzi zawsze

skutki dodatne i zbawienne dla ludzkoci, w ich roz-

wodzie sztuczny tylko blask chwilowo jej przywieci.

Porównanie utworów i tu i tam wylgych o tem prze-

kona. Nie sigajmy po zagraniczne dowody, do ma-

my ich na ojczystej ziemi. Z ducha religijnego po-

wsta systemat Kopernika, pisma Górnickieg"o i Skargi.

Duch wolno mylcy, co najlepszego utworzj,

zamkn si moe w pltaninach pseudo filozoficznych

Szaniawskiego, i w podróy do Ciemnogrodu.



Poezya iiaroiloiwa.

W liadyni czowieku jest ywio wyobrani, i y-
wio rozwag-i , a lubo obadwa spajaj si w umyle,

jednak jeden z nich koniecznie przewaa musi. Te

ywioy mog-^ zostawa podwutrznie, mog si wyra-

zi w bycie obyczajowym, mog"q przybrawszy ksztaty

dotykalniejsze, utrwali si po zgonie tych, do których

umysowego skadu wchodziy. Dut, rylec, pdzel,

pióro, s narzdzia aby niemi zachowa dla potomno-

ci pody myli i wyobrani, zastpujc podanie, któ-

re do odlegych pokole, bez wielkich uszkodze nie

dochodzi. Ludzie maj nierównie mocniejszy pocig

do podów wyobrani, nieli do wyrobów myli, lu-

bo te ostatnie dobitniej si wyraaj w obyczajach na-

rodowych. I kiedy one przychodz do bytu przcd-

Mtciii. T. I. 29
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iiiiotowojTo, do iSzliiUów sfafccznycli, pótl wyobrniii

chociaby obnaony ze wszelkiej rozwa{;i, prdzej b-

dzie zajmujcym, nieli dzieo porzdnie mylane, ale

bez tych ozdób co je tyllio wyobrania zastosowa li-

mie. Zfad mona powiedzi<^, e wielki poeta, rzetel-

niejszym jest przedstawiaczem swojeifo narodu i swo-

jego czasu, ni wiclhi Filozof, a chocia to byd mo-

e nie do smaiiu tym, co sq ostrzelani z nauka, zwa-

szcza w wieku, g^dzic kady czytajcy ma siebie cho

troch za Filozofa, to zdanie moje jest zawiadczone

mniemaniem staroytnoci, która przydomkiem Vfitcs

nie Filozofów, ale poetów zaszczycia, a g^lbiej w niej

sui zanurzajc, trafimy do teg-o bogieg-o okresu, kiedy

Bóg" widomie obcowa z wjbranymi, w którym jednak

sdziowie ludo prorocy, gosili wyroki jego nie roz-

jwawami filozoficznemi, lecz poetycznemi hymnami.

Wiem, e Filozofia jest uzupenieniem uksztacenia,

ze wszystkie bez wyjtku wiadomoci ludzkie, s to

tylko matcryaly rozproszone, które, co najwicej, utwo-

r«y}by iaki empiryzm dogmatyczny, gdyby Filozofia

nie zwizaa je w porzdne nauki : e wszystkie me-

tody lilatwiajce ich nabycie, s cói*ki Filozofii, i e
w miar rozpowszechnienia Filozofii te metody si do-

skonal. I có wicej powiedzie mog, aby dowie

czci jak czuj dla tej królowej nauk, ale z drugiej

strony daleki jestem od tego wycznego sdzenia rze-
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czy, htóre nie umie ocenia jednej kateg-orji umyso-

wej, Ijcz poniania drugich, a szc/.ególnie od tego

szau, by okrela rzeczy okreleniu nie ulege, sza

niby filozoficzny , a av rzeczy samej przeciwny zdro-

wej Filozofii , bo ona nas przekonywa , e ze wszy-

stkich rodków, któremi rzecz jakakolwiek moe wko-

rzeni si w pojcie, najmniej skuteczny jest jej okre-

lenie. I chocia zmuszeni jestemy w nauczaniu Fi-

lozofii okrela rzeczy, tak jak w naukach przyrodzo-

nych klassyfikowa przedmioty, nie mamy tego, tyl-

ko za process interymalny , który odrzucamy przy

WAszm zgbieniu nauki. Bo adne okrelenie, cho-

ciaby najgbszy geniusz je utworzj, nigdy ze swo-

im przedmiotem nie zrobi ekwacyi sprawiedliwej. Z(qd

oprócz Matematyki, która jest najpotniejszem narz-

dziem naukowem, wicej ni nauka samq przez si ,

zawsze do jakiej innej nauki, w czynnoci swojej do-

datnj musi byd zastosowana, a rzeczywicie jest

zbiorem okrele i metod. Kada nauka im jest oh-

fitsz w okrelenia , w orzeczenia, w klassyfikowania,

tym jest w samej rzeczy uboszq i mniej rozwinit.

Gouchowski okreli gotowalnie, poezy pci pik-

nej: monaby z równq rzetelnoci.^ powiedzie, e dy-

spozycye dyspozytorom przepisane na sessyarh eko-

nomicznych, sq Filozofi.-j gospodarzów. Co do mnie,

wyznawszy wstrt jaki mam od wszystkich okrele,
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a przekonany I)cclqc e dowiadczenie, rozumowanie

a szezcg^ólnie intuicia s jedynie skuteczne rodki, do

g^runlowneco obeznania siebie z rzeczami , bior Poe-

zy i Filozofi w takiem znaczeniu, w jnkim ich bie-

rze g-min. Vox poiwli^ rox Dei. A jeli kio zada
bym okreli myl moj o nich, nic innogo nic potrafi

"wyrzec, tylko e dla mnie Filozofi prawdziw jest:

Pjta^oras, Platon, Arystoteles, Orycenes,wity Bazyli,

wity Tomasz, Dekart, Lejbnitz, Kant, Mesir, Ba-

nder, a Filozofi bdna: Demokryt, Epikur, Lukrecy,

Bayl, Spinoza, Hchecyusz, Ficbte, Straiis i tak dalj,

e poezy zajmujc, a tm samem prawdziw jest :

Król Dawid, Homer, Horacy, Dante, Arjost, Szeks-

pir, Gete, Mickiewicz, Zaleski, a poezy nudn, a za

tm adn, jest: TcofaneSjLukan, Silius Italikus, Bo-

alo. Delii, amarlin, Grilpratzcr, Feliski, Kropiski,

i tysic etc. Zdaje mi si, e wytumaczyem siebie

do janie , i e nie mam potrzeby wchodzi w ob-

szerniejsze rozbiory myli mojf^j w jf5j nmarkowaniach,

jakim sposobem bywaj rzuty najszczytniejszej Filo-

zofii w pimie wcale nie filozuficznem, a jak w pimie

prawdziwcg-o Filozofa moij byd zboczenia. Jak zno-

wu wielki Poeta moe zadrzyma, i jakby przez sen,

nucie jakie marzenia niedorzer7.ne, a zdarza si, e
niepoeta jak kurka per , wygrzcbic jak myl cza-

rujc, lub obraz zachwycajcy. Takowy rozbiór zo-
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stawnj wielce przczcinnie miowanemu, najpierwsze-

mn naszemu Estelyliowi, Michaowi Grabowskiemu.

Powiem tjllio , e nigdy si nie zg^otlz na ten axio-

mat, który cigMn powtarzaniem, przybra jakie cechy

pewnika, ze Poczya jest zawsze spóczesn dziecistwu

narodów, jak Filozofia ich dojrzaoci. Bo jeeli to za-

danie jest prawdziwe, innego wniosku nie mógbym

z niego wyprowadzi, tylko , e staroytno nie mia-

a Filozofii , a teraniejszo mie nie moe Poezyi,

rzecz nieco trudna do przypuszczenia.

Filozofia i Poezya zjawiy si samorzutnie razem,

gdy obiedwie sq wyrobem ywioów nieodcznych

od umysu. Historya jakkolwiek niedokadna, przy-

nosi niczem nie zaprzeczone wiadectwo ich wspó-

czesnoci. Jeelibym móg przypuci rozczenie

tych ywioów w czasie, skonniejszy bybym do wie-

rzenia j e Poezya jeszcze ninij ni Filozofia obej

si moe bez pewnego uksztacenia towarzyskiego.

Wystpuje zawsze z Homerem, jakby rodzice twórcy,

czy twórców Illiady, jeszcze karmili si odziami.

A wszake epoka piewana w Illiadzie, ju okazuje

znajomo eglugi, sztuk lekarsk, budownictwo zna-

komite w wyniesieniu paaców i wity, miernictwo

w wytykaniu obozów , bogate wyroby igy i kdzieli,

sprzty spiowe i srebrne wytwornym kunsztem ozdo-

))ionc, prawa polityczne i cywilne, co wszystko byd
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nie luogrfo tylko w spoeczestwie, gJzie iywioy mo-

ralne sq ju powanie rozwinite. Nawet ffl»i(?j je-

szcze zapuszczajc si w przeszo ,
jeeli widzi-

my króla Proroka wydajccg^o tak szczytna poezy z na-

tchnienia Boeg"o , wiele to -wieków upyno midzy

nim, a tym równie natchnionym Mojeszem, któremu

Bihlia przynosi wiadectwo , e przed rozpoczciem

swojeg^o zawodu, hy gruntownie wiczonym w wiec-

kiej mdroci, czyli Filozofii Egiptu.

Powtarzaj, e umys spoeczny w naukach da.y

zawsze do postpu , a e przecie adna póniejsza

Poezya, nie tylko, e nie przewyszya , homcrycz-

nych piewów, ale nawet z niemi równolegle i nie

moe. Chociaby tak byo rzeczywicie, coby fo do-

wodzi miao przeciw póniejszym poezyoml Wszak-

e co podobnego i o Filozofii powiedzie mona. Nie

"wchodzc w rozpoznanie stopnia pychy zagorzaych

stronników naszego postpu , a odwoujc si jedynie

do ich sumienia, zapytuj ich, czy szczerze myl, e
filozofowie Akademii i Portyku, mogliby czego si na-

uczy, u Encyklopedystów francuzkich , i e Kant i

Hegel tak bardzo zagasili Arystotelesa i Platona, a ich

odpowied atwo jest przewidziana. Co wszystko nie

dowodzi, eby ludzko istotnie nie postpowaa, ale

przekonywa, e prawdziwy geniusz nie podlega wszy-

stkim warunkom czasu.
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Tli zanikn si \?yqcznie w Poezil, poprzestnj.^c

in<)\yi o Filozofii, której przeznaczenia byy zawsze

równolcg^e przeznaczeniom Poezii. aden naród v ad-

nym czasie nie jest, i byd nie moe bez Poezii, cho-

cia piastujcy ea: officio tirzqd poetów, nie za-

wsze byli niemi rzeczywicie. Pojmujemy, e jako

mona byd doskonale uczonym, nie bdqc czonkiem

adnej Akademii, bardzo sprawiedliwym i biegym

w prawie, a nie mie urzdu s.'\doweg-o, i odwrotnie,

tak te najsumienniej mona mie siebie za poet, a nim

nie bd«ic. Co wicej! Cakowite spoeczestwo mo-

e nierozumie czym jest poezya , i tem nazwiskiem

obicrzmowa rzeczy z niq nic wspólnego nie majce

,

a zboczone wyobraenia najczciej przelewaj si z po-

kole w pokolenia. Chocia wyrazy nie odmieniaj<i

przyrody rzeczy, yjemy jednak pod samowadnem pa-

nowaniem wyrazów, i to tak dalece, e chcie si z pod

nich wyama, jest to chcie przybra posta anarchisty.

Bo wyrazy bdc w prawie posiadania, dzielnie broni

si umiej, czsto dobrawszy sobie niezmordowanych

popleczników, zgramiaj rokosz rozsdku naprzeciw nich

podniesiony, a chocia n.ikoniec uledz musz , nigdzie

atwo wywaszczj siebie nie dadz.

Wszake byo zastarzae mniemanie, e poeta jest

ten co wiersze pisze. A czy to mniemanie dzisiaj na-

wet jest zupenie obalone? Czy wielu jest takich co
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powtórzy za prawdziwym znawcq, ze Koliszczt/zna

iirabowskiego jest poenialein iiznpchiionjni, a jeeli

nowe teoryc tak silnie rozwinite na pozór zhoMoway

tycli, co clicq iiclioJzi za mioników i znawców Lite-

ratury, czy znajdziemy midzy nimi takich co uwie-

rz szczerze, e nawet nie piszc, mona hyd wiel-

kim poeta, kiedy codziennie syszymy ich zarzuty ytri.a-

e\\\JVitoloraitdy^ e Kraszewski }{'} nie dohiera ko-

cówek, a jednak, e mona byd poet nie piszc, jest

to prawda tak oczewista, e tylko naónr Jo wyrazów

Mdnie zastosowanych, ale powanych dawnocia s.wo-

jq, nie dopuszcza jej si rozpowszechni.

Im wicej zg^lbiamy dzieje narodów, tyra wicej

si przekonywamy, e zawsze hyaPoezya, a nawet

powszechna dno , aeby patentowa na dostoje-

stwo poety, nie tylko indywidua , ale nawet oi)szerne

stowarzyszenia. I e jako zwykle pierwsze powoa-

nia bdc rzeczywiste, same z siebie si okazay, a na-

stpne skutkiem najczciej spadku, a czsto urojenia.

Kwitnli w rónych czasach i w rónych narodach Rap-

sody, Bardy, Miuesingery, Minstrele, Trubadury, AVai-

deloci, Sag-opiewcy, Bajurze, Guslarze, Bandurzyci.

Oni wszyscy uprawiali Poezy narodow, a midzy

niemi zawsze znajdowali si prawdziwi poeci. Jest

to rzecz tak nieoddzielna od ludzkoci, e nawet w na-

rodzie cigle prowadzonym picrwszowzgldn opiek

-5-
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pana nad pany: Bó^ nie odmieni praw, Istórych jest

owszem sam twórcq. Prorocy albowiem hebrajscy,

z pokole najczciej obcych Hierarchii, a bez których

nigdy stara Sjnag-og^a nie zostawaa , skadali take ja-

ki rodzaj poetycznego stowarzyszenia. Ci wszyscy

mowie natchnieni hdi duchem Boym, bd si
ludzkieg-o g^eniiiszii, b.-^d badzqc po wiecie, bd spo-

czywJijac w staych siedzibach , opatrzeni w dostatki

,

albo ebrzc strawy dziennej, nie tylko, e piastowali

ywio estetyczny narodów swoich , ale zachowujc

przeszo, szczególnie posuyli do ochronienia choó

w czci przynajmniej, od zasypu wieków, dawne dzie-

je i obyczaje.

Dzi w wieku wicej filozoficznym ni poetycz-

nym, kiedy pomidzy nami okazuje si tak gorliwa d-
no, do objanienia pocztków naszej Sowiaszczyz-

ny, wszystkie nasze usilnoci, chociaby jakie czst-

kowe pomylne skutki otrzymay, w ogólnym celu b-

d jaowe, pokd nie utworzy si stowarzyszenie pra-

cowite dla zebrania wszystkich pieni , i wszystkich

bajek krcych po rónych rozgazieniach wielkiego

szczepu, a dopiero umys filozoficzny, z tych dla nie-

go przygotowanych materyaów poezyi narodowej, zo-

y potn cao, która nam okae i nasz byt pier-

wiastkowy, i nasze przeznaczenie: bo ten ea punkt

Miese. T. I. 30
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"wyjcia wemie to przekonanie , ie nie Filozofia , ale

Poezya, jest nia(liq Iiistoryi.

Powtarzaj, e "w WIl i XVIII wieku nieb}o

poezyi w Polsce, rzecz pewna, ze "w jej literaturze

ówczesnej nie wiele byo poezyi, i to nie niog^o hyd

inaczej. Bo cao polityczna pod wzgldem zarodka

poezyi jest zawsze fikcy, a fikcya nic dodatnego z sie-

bie nie wydobdzie.

Dzi nasza literatura jest pena poezyiJ bo rozbia

si na poezye prowincyonalne, te za wycznie posia-

daj ywio rzetelny, a tem samem dodatny. Moe si

utworzy wyszym zachtem literatura dworska, ale

poezja narodowa, ma zupenie odmienne warunki.

Póki feudaizm istnia w sabo spojonych czciach

Francyi, potd bya poezya prawdziwie narodowa, i

pod tym wzgldem: 3Iarot, IJaif, Zodel , a nawet

Kalprened i Cyrano wysi s od swoich nastpców.

Ale kiedy Ryszelie zniszczywszy ostatnie szcztki feu-

dalizmu, na jego gruzach szczelnie spojon cao u-

tworzywszy , na niej chcia wynie jaki parnas na-

rodowy; wybuchna wkrótce potem literatura mie-

nica si byd francuzk, lecz rzeczywicie wersal-

ska.

My z wyroków Boskich, zostawszy czci po-

tnego stowarzyszenia Rossyan, wnomy nasze pro-

wincyonalne wyroimy do ogólnej, a wspólnej skarbni-
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cy, a zjednoczeni z naszymi pobratymcami, utwier-

dzaj my siebie wszyscy w przekonaniu , e literatura

rossyiska kwitnca w tak niezmierzonych przestrzeniach,

nionotoniczn cech przybierajc, wygnaaby z siebie

wszelki zaród poezyi ; powinna owszem objawia y-

wioy ukraiskie^ moskietcskie, siewiersMe, nadwo-

gauskie, doskie^ y^otyuskie^ litewskie^ nawet sybir^

skie: jako] w najpikniejszej na wiecie literaturze

widzimy rozrónione ywioy , a nawet narzecza io-

skie^ eolskie^ atyckie^ co wszystko nie przeszkadzao

i zoyy potn i jednolit cao. Niech kady

nasz pisarz wybrawszy sobie za narzdzie mow, jaka

mu jest najdogodniejsz, nigdy nie wypuszcza z uwagi,

e Sowianin nie moe siebie mianowa uczonym
,
po-

kd si nie obezna gruntownie ze wszystkiemi narze-

czami swojego rodu.

Ale wracajc do Polski, kiedy w Rzeczypospoli-

tej nauk wkrado si byo monowadztwo literackie,

zmuszajce wszystkie kruszce umysowe, wkada do

tygla w Warszawie przechowanego, a w istocie ule-

pionego w Wersalu. Geniusz prowincyonalny znie-

waony, nie móg si wydoby na okazanie widocz-

nych podów, zwaszcza przed oczyma, które cigiem

uyciem szkie, nadwtliy w sobie przyrodne widze-

nie przedmiotów. Ale o ile poezya dowiadczaa prze-

szkód do przelania si w xiki, o tyle ona si wzma-



236

gtjkia \T bycie ohyczajowym. Urzdowi poeci nudzili

swojenii wierszami, ale rodzimi poeci zajmowali two-

jemi opowiadaniami. Bo i my mielimy naszych bardów,

którzy osnowy swojej poezyi nic szukali w Itnsynie i

Kornelu, ani w Homerze i Sofoklesie, bo rzadko mi-

dzy niemi by taki , do litóreg;o te nazwiska doszy,

ale znajdowali jq we wasnem pojciu , we wasnej

pamici. Wystawienie przez nich sejmiku, sprawy trybu-

nalskiej, polowania, ycia przemoneg^o obywatela, przy-

bierao w ich ustach, wdziki rozlicznych poematów, tak

dalece, e dzi nawet, szcz.itki w podaniu pozostae tej

prawdziwie narodowej poezyi, su na osnow poezyi

pisanej , tyra, co zdrowe o jej warunkach maj wyob-

raenie. Czy móg byd Bard istotniejszy od tego

xicia Kadziwia />«/«/*e kochanku^ którego pami je-

szcze tak ywa na Litwie, co go pytkie umysy trzy-

maj tylko za marnotrawc i garza, a który bj wie-

szczem swoich wasnych i przyjació swoich czynów,

rzucajc na swoje opowiadania wszystkie skarby wy-

obrani zupenie orjentalnej. >ie byo dworu polskie-

go magnata, bez kilku podobnych Bardów. Byli te

Bardowie niepodlegli, którzy zachwycali szlacht im

równ, wpywajc stanowczo na ich stosunki. Ich

liczba stopniami ubywajc , zasypan nakuniec zosta-

a potn prawic mierci. Jednake ostatni z nich,

jeszcjse nie dawno kwitnli
,
jakoby szanowne szcztki
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iiinsztu, usiujqccgfo teraz wcieli si w xig^i. Szcz-

liwy pisarz, który zdofa z tych opowiada jeszcze

nie zupenie zatartych w pamici, wysnu utwory wa-

sne, nie uszkodziwszy literack wymuszonocijj , ich

rodzimej a tak malowniczej prostocie.



B a r cl o IV I e polscy*

Jeszcze wielu z nas pamita, ile to kiedy pocie-

chy i zabawy przynosili ojcom naszym, ci opowiada-

cze, bez których adna uczta obchodzi si nie mogia.

Niech kto jak chce o nich rozumuje, co do mnie: nie

wahani si ich nazywa prawdziwcmi poetami naro-

dowymi, a nawet wyzna, e kiedy niewoluiczem na-

ladowaniem, poezya bya wygnan z naszej literatury,

oni jedni wówczas j przedstawiali. Nie jeden nazy-

wa ich }g'arzami, ale takowe zdanie koniecznie umiar-

owane byd musi. Bez wtpienia przedmioty z krai-

ny marzenia wydobyte nie s prawd, ale nazwa je

pogardliwie kamstwem jest to potwarza wszelk dzia-

alno wyobrani, jest to chcie cisn cakowit li-

teratarc » w suchem opowiadaniu wydarze , lub po-



239

daniu axioniatów luorahiych i naukowych niezaprze-

czonych, ale obnaonych ze wszellsich warunków, któ-

re tak pierwsze jako i drug-ie przyjeninemi czyni.

Oszczerca jest zupenym g-arzeni, obniowca cho co-

kolwiek byd nim musi, i aden dowcip nie ubarwi

ohydnego stanowiska, co g-o dla siebie wybray, te dwie

dumy towarzystwa. Tu wszelka usilno jest jao-

w, bo gdzie si zaczyna zbrodnia, czyli najwysza

ujenino , tam si koczy dodatno sztuki. Zgbi-

wszy to zdanie, aden prawdziwy Estetyk, jemu nie za-

przeczy. W tern odwouj si do wszystkich mioni-

ków literatury, czy obraz zbrodni samej przez si, hez

kontrastu z jak.-^ cnot przeciwn tej zbrodni, nawet

pod wzgldem kunsztowym, moe byd obrazem zaj-

mujcym?

Przy dowcipie nawet, obmowca i oszczerca jest

zawsze nakoniec nieco uciliwym w obcowaniu, bo

jest po prostu garzem, a nie poet. Tchórz, który ka-

e siebie malowa w potyczkach, gdzie si nie znajdo-

wa i wasnym kosztem wybija na cze swoje meda-

le, które rozdaje, i zakopuje, chocia tem nikomu nie-

szkodzi, take nie jest poet, jeno garzem, a to dla

tego, e chce podkra si pod szacunek publiczny,

sam czujc, e do niego nie ma prawa; a lubo takowe przy-

waszczenie wkrótce si pokruszy, i tylko hab przy-

niesie w zysku ; sama ta jednak usilno jest zbrodni.
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Ale kto z rónobarwnej fantazyi, vrydol)ywa przerlmio-

ty i wydarzenia, chocia nieprawdziwe bezwzffldnie,

ale pene rzetelnoci stosunkowej, nikomu krzywdy,

a wszystkim pociech przynoszce, ten nie jest, ani zwo-

dzicielem, ani samochwaem, ale jest poet.

Byo w Polsce obyczajem, e na kadj uroczysto-

ci, zawsze wiconej hojnym wylewem wgrzyna,

mony gospodarz, musia si koniecznie opatrzy, przy-

jaciómi dwóch rodzajów. Jedni z nich opowiadacze

jowialni, rozrywali i zajmowali na przemian umys,

drudzy do szermów umysowych czstokro niezdatni,

ale ców wytrwaych , aeby przykadem zachca do

kielicha. I w jednym i w drugim zawodzie rozwija-

y si nadzwyczajne zdolnoci. W przytomnoci xic-

cia Lubomirskiego Podstolego koronnego i w jego piw-

nicy, Swiejkowski stolnik woyski, z Pkosawskini

starosta kamieczykowskim, we dwóch wypili ca becz-

k wina wgierskiego, a to tym sposobem, e jeden

z nich podstawia kielich przy lufcie odetknietym, pod-

czas, gdy drugi swój wychyla, ten go wypróniwszy

luzowa pierwszego, który to samo robi. Tak nigdy

czopem nie zatykajc beczki , nakoniec j wysuszyli.

Konarzewski, który by protegowany przez xiccia Sta-

nisawa Poniatowskiego, gdy jednego rana przyszed

do dostojnego mecenasa, zasta go w kpieli. Ten mu

powiada: Mój Konarzesiu, oto w pierwszym iwkojn
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soi /{OSZ z iPinem szftmj)asfiiem co mtgo dopiero

2)rzystat Teper. To wino n nas nowali^ pójd sko-

szf/J go i przyid mipowiedzie, czy naszej szlach-

cie bdzie do smaku. Konarzewski wyszed po iipynio-

nej nie spehia godzinie, wróci do xiccia, który spoczy-

wa po kpieli, i powiedzia mu, e wino clio lek-

kie, ale smaczne, i to odpowiedziawszy, zostawi xic-

cia. Pokazao si póniej, e sam jeden wszystkie

dwanacie butelek wypróni co do kropli. W yto-

mierzu w czasie jednegfo sejmiku , Proskura czesnik

kijowski animowa do kielicha , towarzystwo zebrane

u Pauszy Sdzicg^o ziemskiejo. Mtem , gdy przy-

nieli wieczerz, przypomniawszy sobie, e mu trzeba

pój w interessie umówionym, powiada: TFybaczcie

2)astsX'o, ze nie mam czasft, pieci siq kielistkiem,

U'olq odrazi zribatr koczy, a porwawszy waz, i

krupnik przez okno wylawszy , napeni jq winem , i

wszystkich zaklwszy pod czterma literami, e zanim

wypij, wyla ja w gardo, a napeniwszy powtórnie

winem, i oddawszy jq temu, w czyje rce wypi,

wyszed nie ogldajc si za sobq. e wszyscy byli

wielce skrupulatni, jeden za drugim waz wypróni-

li; wszyscy potem, leeli bez przytomnoci jakby na

jakiem pobojowisku, nawet jeden z nich umar, a nasz

Czesnik o swojej sile poszedszy, mia jeszcze szcze-

gólny przypadek; przechodzc albowiem koo klaszto-

Miesz. T. I. 31
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rii hcriiarJyriskicgo, ohaczyf, e u wcg^a stoi szlachcic

z sznl)lq w rku, l)roniqcy si przeciw szeciu nanieg^o

nacierajcych, .lal; móg zasania si , ale widzi Prw-

sliW^n, e cho tgi rbacz, tak przemakajca sia na-

koiiiec go zmoe. Chocia dohrzc pijany, ale przylomny,

dohywa swojej szahli, i leci mu na odsiecz. Tak niespo-

dziewany posiek, odmienia przyrod Litwy, szlachcic

dopiero odporny, przy takim popleczniku zosl.nje zaczep-

nym. Napastnicy nie mog'ac si oprze pol;jczonej sile

dwóch rlKiczów tak dzielnych, uciekaj z placu, ka-

dy oberwawszy po kilka bolesnych pamialek. Gdy

oswobodzony szlachcic wynurzajc mu wdziczno,

n»ówi: NieU wiem lyrzynajmniej^ komu winienem

eealenie mojego zdrouia, jakie nazwisko pa^tskie')

Gzesnik na to: A tofrie <lin'niv co do le^o.—Sante nim^

Mady iak^ odpowiedzia szlachcic, i natychmiast z sob

bi si zaczli, i tak si pokaleczjli, e oba leeli

krwi zbroczeni, ju nie majc si do bicia si, ale ajc

siebie wzajemnie, a przyszli sudzy pana Giyckiego

Cborcgo kijowskiego, i zanieli ich obudwóch,dobliz-

ki(§ kwairy swojego pana, g-dzie doktor przez g-ospo*

darz sprowadzony opatrzy im rany. Co powiedzie

o sawnym Iiierekieszy, domowniku Gembockieg^o Stol-

nika owruckiego, który przez nieg^o trzs sejniihami

ytonjirskiemi. Kierckicsza nie unii.i mówi czysto

po polsku, ale zawsze po rusku, i tym jzykiem sypa
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perory szlachcie oI;oIiczrtdj owrucliiój , lórej by wy-

roczni, nie tyle tlla swojej wymowy, ile tlla szczegól-

nej zdatnoci, kolejnym kielichem pi g-orzak, co si

jej wleje, bez stracenia przytomnoci. l{azu jednego

zrobiJ zakad, e wypije wiadro wódki, a potem wle-

zie na dach po drabinie, i wygra zakad w przytomno-

ci JW. Stpkowskiego wojewody kijowskiego i kilka-

dziesit obywateli na to widowisko zebranych.

Ale jeeli te popisy pijackie, sprawiay silne wra-

enie na umysach przytomnych obywateli , jeszcze

silniejsze byo zniewolenie umysów przez zawoanych

opowiadaczów. Magnat chccy dziaa skutecznie na

zjazdach szlacheckich, musia koniecznie opatrzy si

w popleczniki jednego i drugiego rodzaju. Co jedni

kielichem, drudzy AYymow dokazywali. Lubo nie rzad-

ko si zdarzao , e trefny opowiada/, bywa razem i

zawoanym pijakiem, i tgim rbaczom. Magnaci wic

zawsze na dworach swoich liczyli podobne figury. Gdy

podania coraz wicej si zasypuj , umyliem niektó-

ra nazATiska, które do mnie doszy, zachowa, nie za-

pominajc i o tych, co ich znaem osobicie.

Marcin Polanowski Herbu Pobog, najmodszy

ze czterech synów dziedzica trzech wsi w okolicach

Koomyi, gdzie by urzdnikiem, urodzi si w woje-

AYÓdztwie ruskim, przy pocztku Wfll wieku. Naj-

starszy z jego braci uczyni professy w zakonie je-
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/iiickiiii, tirug-i si wjpromowowa w Paicstrze, trzeci

przyszed z czasem do posiadania eahowilej ojcowiz-

ny, klórq odkaa licznemu potomstwu. A ]>Iarcin ko-

czc Retoryk w konwikcie jarosawskim
,

g-dy tam

ze swawoli dopuci si jakiej psoty, za klór."^ spodzie-

wa si l)yd porzdnie wychostanym, uciek ze szkó,

i przysta na pisarczyka do jakiego szypra. Puci-

wszy si z nim Wisa do Gdaska, wpad tam w rce

ukrywajcych si werbowników pruskich, a ci g-o wy-

wieli z Gdaska w nocy, z kneldcm w ffl)ie, a po-

tem wyprawili go, do jakiego póhu huzarskiego, gdzie

musia suy za szeregowego. Ale po dwóch leciech

snhy, kiedy juz hysohie zjedna lask u swojego rot-

mistrza, stojc gdzie nad Henem, uciek z koniem i

moderunkiem, wpaw rzek przebywszy, dosta si po-

tem do jakiego xistwa , gdzie panujcy szt}ftowa

puk jazdy dla Króla francuzkiego, i nie wiem jakim

sposobem , otrzyma w nim stopie oficera. Po roz-

maitych wojennych kolejach, dostawszy si pod do-

wództwo Marszalka Lowendala, lubicego Pohików,

a nawet onatego z Polk, z Szembeków domu, zwró-

ci jego uwag ku sobie. Przy dobyciu Bergopzomu,

dosta strza, który mu tak twarz przekrci, e nic

mona byo patrzc na niego bez miechu. IMarsza-

ck za pomoc ustnego zalecenia, królowej .^laryi z Le-

szczyskich Ministrowi wojny, wyrobi mu uwolnienie

i
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ze shizhy, z krzyykiem S-g^o Ludwika, rtkn^n kapi-

taska i lysiacem franków rocznej pensyi do koca y-

cia. Przepcjdziwszy lat szesnacie w subie fran-

cuzkij , a pomimo f eg^o nie nauczywszy si po fran-

cuzku, wróci do kraju swejfo , z listem zalecalnym

iMarszalkowj de Lowendal do Wacawa Izewuskieg-o

wówczas AYojewody podolskicg-o , za którego bratem

Sewerynem bya wprzód zamna, a lubo z nim si

bja rozwioda, nigdy nie przestaa zachowywa z Wac-

awem stosunków przyjani i wdzicznoci. Polanow-

ski wróciwszy do kraju , a uoywszy si z bratem

o cz ojcowizny na niego przypadajcej za jak^ nie-

wielka kwot gotowyci pienidzy; zosta domownikiem

Wacawa, który w kilka lat potem otrzymawszy mniej-

sz buaw, zrobi go swoim adjulantem z rang pó-

kownika. I kiedy póniej wysta swoich synów za

g^ranic, doda im Polanowskiego na mentora. Dowcip,

co go okazywa w opowiadaniach swoich, i jego dykte-

ryiki byy tak gone, e najpierwsi magnaci, a szcze-

gólnie Aie Wojewoda ruski, wielkiemi nadziejami

chcieli go przycign do swego domownictwa, ale on

szczerze przyAvizawszy si do Hetmana, nigdy go od-

stpi nie chcia. I lubo pan ten by obejcia si, a do

surowoci powanego, i nie by atwo przystpnym do

rozmów artobliwych, jeden Polanowski mia przywi-

lej, i rozwesela go swiui konceptami, czsto do nic-



jK)liama\vanpffo mifchii pohiulznj.^c. 0<I niejo all)o-

>vierii "wysAy pierws/.y raz, Ic pónij pows/cchiiie

Iiiirsiij.jcc powiastki, o (yiii Bernardynie pijahu, który

wokowany do Aiig^usta II , czy si nic podejmie jed-

nym tchem "wypró/jii wieo nabyty kielich pótora

g-arncowy, pierwej poszed do królewskiego kredensu

z kielichem, tam dla dowiadczenia swojej siy, wy-

próniwszy g'o sc//io//'5 arói/ris, dopiero zaraz potem,

napeniwszy g-o po raz drugi, popisa si przed królem

i dworem. O tym Trepce take gonym opoju, któ-

ry podjqwszy si w domu Warszyckicgo Kasztelana

czyckiego, wypróni nie odrywajc od ust, ogrom-

nej wielkoci, bogaty srebrny puhar, majcy byd na-

grod tej nadzwyczajnej zdolnoci pijacki(?j
; gdy piw-

niczy chccy ocali puhar swojego pana, szpagatem

mysz w nim przywiza. Trepka wychylajc puhar,

odksi szpagat, mysz pokn, i zabra puhar próny,

mówic piwnicznemu: A IVav^ hiedy tak dobre wino

7nasz w dozorze,2>ilnnj, zby muchy do uicgo niepa-

day ^ i mnóstwo innych w tym rodzaju. Razu jedne-

go bdc w Chemie na sejmiku, gdzie utrzymali na

poselstwie Seweryna Rzewuskiego syna "Wacawa,

wówczas starost doliskiego, kiedy szlachta obu-

rzona na Polanowskiego , e zaniechawszy kontusza

,

wszdzie si pokazywa w mundurze francuzkicgo kro-

ju, z zagranicznym, jak ona nazywaa farmazoskim



247

I;rzjcni, zabieraa si co rozsieka; on nie tracqc

przytomnoci powiedzia im: Posl/chffjcien-przód co

team powiem na ivytitmaczenie sicJjie^ a potem r'-

bajcie mnie jak dcha^ \ jnh zacz przed szlacht.-^ sypa

improwizowane g-adki, tak ja. ndobrncha, e jak w Ka-

lahryi Arjosta, zacza §"0 podnasza na rkach, krzy-

czc: Niech yje Polanoirshi ! I wpad w nowy kopot,

J)0 g"0 cliciano koniecznie o{josi koleg.i starosty doliii-

skiego w Poselstwie, kiedy ju la posada bya umó-

wiona dla Golejowskiego, jak i on dworzanina het-

maskieg^o , a z którym mia powinowactwo i przy-

ja , e zaledwo ten nag^lc zrodzony affckt , móg od

siebie odwróci. Póniej obrzydziwszy wiat, który

nie mao natupta, osiad na dewocyi w klasztorze Kapu-

cynów w Olesku, g-dzie ca jeg^o rozrywk po odby-

ciu wszystkich naboestw, byo zajcie si ogrodem

klasztoru, tak dalece; e razu jcdne{jo ca roczn pen-

sy z Francii, sprowadzi cebulkami, g:dy do mierci

j pobiera , zawsze ozdabiajc czerwon wsteczk

,

Sierakowa kapot w której zwyk chodzi. I umar

"W tym klasztorze w wieku bardzo podeszym, nig'dy

z niego o krok nie wychodzc a do mierci , ale u-

przejmie w nim przyimujc, kadego co go nawie-

dza.

Leon Borowski Herbu liUbicz, Komornik Sonim-

ski nieodstpny towarzysz xiccia Karola Radziwia,
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fnk w Konfciloracyarli ,
jako i w yciu prywaJnem,

a jogo lilieiit iiluhioiiy, hy na(]K>vyczajnic miy i dow-

cipny w opowiatlaniacli swoich, xin/.c mawia: Patiie

hochnnhu^jdk tiie ma pnnn Leona
^
ja roxttmi ttie

mam. I wsaiiij rzeczy nic wicej zajnnijaccgo, natljogo

sprzeczki zAicicin, co jeden zacznie, to driiji koczy.

Roje konceptów, przyniówek, odcinek wylatyway z ych

gów, a co dziwniejsza, ze cignie szermujc z soha
,

nigdy si nic powtarzali. ehy da wyobraenie o dow-

cipie IJorowskiego, AYspomn o jednej jego hajeczre,

któr.i zreflektowa zgromadzona szlacht na sejmiku

poselskim w Slonimie. Byo to w czasie konfedera-

cyi radomskiej. Na tym sejmiku po ohiorze posów,

gdy przyszo do uoenia instrukc}i dla nich, Hiero-

nim Pouhiski, zawoany rbacz, i zagorzay stronnik

Aicia Karola, pobnrza szlachto w zapale nieumiar-

kowanym, nierozwanym Avnioskiem, aeby w tej in-

srukcyi zaleci postom, aby na sejmie nie (fopusr.rzali

traktowa adnej materyi, poknd wszystkie dobra xia-

a.t Czartoryskich , nie bd oddane xiciu Karolowi,

nasatysfakcy szkód przez niego poniesionych od ich

partii. Szlachta za Poubiskim zacza wrzeszcze,

ze kio temu przeciwny, nie jest przyjacielem, ani xi-

cia Karola, ani dobrej sprawy. Ale Leon Borowski,

o którym wszyscy wiedzieli, ^by radziwiowskim

z dusza i z ciaem, uwaajc i takowy wniosek przy-
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jty, oiIno"wil)y wojn domowa , i móc narazi xicia

na nowe tiiactwa, tal; si odezw.!?: „W tym wnios-

5, liu pana Hieronima, widz dowód niepospolitej przy-

,, jani dla Xiccia Wojewody wileskiego, w jego zatem

„imieniu ptihliczne skadam dziki i jemu, i zacnym

„braciom, którzy jeg-o wniesienie popieraj. Ale nie

,, zawsze przyja jest korzystna dla teg-o, co jc?j od-

„biera dowody. I aby was o tem przekona, powiem

„wam co si kiedy zdarzyo W okolicach Zachwy. Je-

,,den wglarz napotka modeg-o niedwiedzia tak o-

,, kaleczonego, e ledwo dycia, zlitowa si nad nim,

„opatrzy mu rany, przynosi mu straw,a niedwied

„wylizawszy siebie z ran, przyszed do zdrowia. Ztqd

„wielka przyja midzy niemi. adnej okolicznoci

„niedwied nie opuszcza, by si nie wywii^za w-
„g;larzowi. Razu jednego widzc g-o picym, auwa-

,,ajqc, e komor g^o kasa w skro, ujmujc si za

„przyjaciela, jak palnie ap po komarze zabi g^o, ale

„z nim razem i wglarza. Oj bracia moi, ebycie

„podobnej przysugi naszemu xiciu czasem nie zro-

,,bili !
" I tem szlacht pobudziwszy do miechu, spra-

wi, i ona przestaa popiera wniosek Poubiskiego.

Leon Borowski pomimo dowcipu przyrodzonego , by
czowiekiem uczonym, duo oczytanym, acinnikicm i

prawnikiem wielkim. Zaszczycony szczególn poufa-

oci xieia, nie tylko go bawi rozmow i kielichem,

Miesz. T. I. 32
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ale hy mu wielce poyteczny , nawet w publicznych

sprawach. Niffly nic puchlehia xicciu, zawsze praw-

d mu w ywe oczy przedstawia, a czsto tak uszczyp-

liwie, e nieraz podziwiano cierpliwo xicia. Bo-

rowski kademu dokuczy jzykiem, bo by wiel-

kim drwiarzem, ale uczynkami wszystkim by pomoc-

ny. Ta dobro jeg^o serca robia , e przyjacie-

le przci)aczali jego sownym wj brykom, bo kady wie-

dzia z dowiadczenia, e czy kto mia prawny inte-

res, czy chcia siebie lub dziecko swoje wyswata,

czy nabycie jakie uskuteczni, czy nakoniec potrze-

bowa wstawienia si za sob do xicia, zawsze móg
liczy na Borowskiego. Ztad chocia nikogo nie oszcz-

dzajc plót co tylko mu lina do g^by przyniosa,

w narodzie burzliwym, by z malej liczby takich, co

nigdy pojedynku nie mieli. Jednak raz zosta wy-

zwany przez Wazgirda, jednego z najzacitszych Bard

bandy albeskiej, a to z powodu, e namówi przychod-

niego kuglarza , który sztuki swoje pokazywa przed

xiciem , e kódk zamkn gb AYazgirdowi. Xi-

e musia pod konwojem dostawi kuglarza do

Wilna, bojc si, eby go Wazgird na drodze nie za-

bi, ale ten obróci zo na Borowskiego. I kiedy

oba z sekundantami zajechali na noc do karczmy, przy-

której nazajutrz zrana bi si mieli, gdy wszyscy

w jednej izbie razem pokotem leeli; Leon Borowski
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wiedzqc, ze Wazg-ird hy jeszcze wicej zahobonny ni

miaYy, hu^iU u yda ko^iifa czarnego, i gdy wszyscy

si pokadli, on wsta, wieczij zapali, zarn ko-

g^iita, i jeg^o krwi.i zacz zaprawia szafd swoje, wy-

niawiajqc jakie dziwaczne sowa. Co uwaajc Waz-

g'ird tak si zmiesza, e w przekonaniu, i inkluz

przyczepi do szabli , nazajutrz , po dujfich sporach

,

eby koniecznie Borowski innej szabli uy, a nie swo-

jej, w czeni si nie da przekona Borowski , owiad-

czajc, e kady swoim wasnym orem winien si

potyka, na co si godzili nawet sekundanci Wazgir-

da: ten, co wieczorem tak okazywa si twardym, zra-

na sam szuka zgody, przyznajc si, e z Biesem wo-

jowa nie myli. Leon Borowski zna dobrze, e xi-

e niczegoby mu nie odmówi, ale e bj bezinteres-

sownym, prócz doywocia co mu kilkanacie tysicy

przynosio rocznego dochodu, innej korzyci nie mia

z przyjani xicia. Bywa on deputatem na trybuna-

le litewskim, póniej by kommissarzem cywilno—woj-

skowym, w roku 1794 by czynnym, iw lat kilka po

zaborze umar nie majc spena lat szeciudziesit.

INieco w wicej oddalonym okressie, midzy saw-

nymi opowiadaczami kwitn Tomasz Hussarzewski

herbu Ganina, z rodziców szlachetnych, ale tak ubo-

gich, e by pauprem w szkoach poznaskich. Zona

jednego tamecznego kiebasnika przyja go z miosicr-
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dda do swojcjo dumku. Bya to wielka zonica, kar-

mia ci g-o ona wprawdzie wieprzowin.-), i nawet kie-

dy niekiedy przerabiaa na nicg^o starzyzny mowskie,

by mia siebie czem pokry, ale drojo opaca te jej

dobrodziejstwa , bo oprócz rónych cikich posug"

,

mnsin jeszcze ninczy jój dwoje dzieci. Ztiul nie

byo dnia, eby plag- nic dosta, bo jeeli si uczy,

zaniedba usug i dzieci , a wic przekupka go bia,

jeeli tego pilnujc nie umia wyda lekcyi; to Jezuici

znowu go przez kalafaktora oprawiali, do, e cae je-

g"o dziecistwo byo istotneni mczestwem. Jednak do-

brze si uczy, bo ju koczy Retoryk, kiedy w czasie

wjazdu Stanisawa Leszczyskiego na województwo po-

znaskie, wystpi do niego w imieniu Pauprów z po-

rzdn mowq acisk , co ja sam by uoy, i tak si

podoba modemu Wojewodzie , e go przyj do swo-

jego dworu na pokojowca. Opowiadania jego tak

byy przyjemne wszystkim gociom ugszcznjcym dom

tego Magnata, e jego samego pozyska wzgldy. Na-

wet kiedy na chwil dostao si jemu bero polskie,

by uywanym przez niego do rónych sekretnych u-

mów z Mazepp Hetmanem kozackim. Ju mia tedy

otwarte wrota do zaszczytów, kiedy zaczy si sypa

klski na króla Leszczyskiego, i jego poplecznika,

owego mnego i nierozwanego Karola \'II. Hus-

sarzewski znajdowa si w bitwie póllawskiej , i cho-
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cia ranny, szczliwie unikn nie>vo]i. Bka si

potem lat kilka, po szlacheckich domach na Rusi, to

dyrektorujc dzieciom , to sprawujc posugi ekono-

miczne, a si dosta do xicia uhomirskieg'o staro-

sty kazimierskiego, jcdneg"o z najgorliwszych stronni-

ków króla Leszczyskiego. Pan ten lubicy nauki,

mia zwaszcza jak naówczas w Polsce, obszerny zbiór

^itiek, a ich dozór Husarzewskiemu odda. Zdarzy-

o mi si czyta w Podhorcach , rkopism aciski o-

pisnjcy wierszem wypraw pótawsk, na czele jego

napisane imi i nazwisko autora Toma Usarorins

,

To niby poenia ocz^ewicie w czasie jego tuactwa na-

pisane, jest wierszem ladajakim, bo tak si zaczyna :

Defuit ensis nianu, Culaninni vix ferre potest

Miles hactenus forlis^ lunc vag7/s egennsgne Vates.

M'szake wida, e umia po acinie. Roku 1732

znajdowa si w Gdasku w czasie oblenia, kiedy

za usilnoci xicia Starosty kazimierskiego, i innych

przyjació, partya króla Leszczyskiego wskrzeszaa

si w narodzie. Stanisaw zamiast kopotliwej Polski,

odzierywszy spokojne bero w Lotaryngii , nie zapo-

mnia o dawnym swoim sudze. Ale Hussarzewski

ju bdc oenionym z pann zacn i posan, zosta-

jc na respekcie u Xinej Wojewodziny ruskiej, a któ-

ra dla niego pogardzia owiadczeniem wielu nio-

nych obywateli , nie móg ojczyzny opuci. Przy
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unic i dzieciach 8>^'oich majc upei?vniunc szczcie

"W Polsce , nie mia potrzeby jii co szuka w kraju

tak oddalonym. Do koca dni swoich klient domu

Lnh(Mnirskich , któremu dowcipem i darem w opowia-

daniu nic jednokrotnie bywa poytecznym, umar w o-

statnich lutach panowania Augusta III, zoslawujac kil-

ka córek, co je za ycia jeszcze w przystojnych ma-

estwach usadowi, i jednego syna, który hy pó-

niej Marszakiem dworu \icia Stanisawa Lubomir-

skieg^o Rlarszaka wielkieg-o koronnego.

Józef Hohol herbu Jastrzbiec syn majtnego o-

bywatcla w województwie bracawskicm, skoczywszy

hnmnniores w Winnicy, trzy razy by w nowicj. jie;

raz u Dominikanów, potem u Kapucynów, a nakoniec

u Bazylianów, nig"dzie nie nio^^c si determinowa do

uczynienia professyi. Nakoniec a swoj niestaoci

"wstydu ojcu narobiwszy, zmusi i ten g^o wypdzi ze

swego domu, a potem i wydziedziczy. Hohol wasa si

po domach ubogiej szlachty, a dostawszy sub wrai-

licyi humaskiej, z aski pana Ortyskiego rzdcy ce-

neralneg-o woci humaskiej, który mia jak kolli-

l^acy z jego matk, w jednej potyczce z Zaporocami

wzity w niewol, uwiziony zosta do Siczy , i tam

mieszka lat om
,
pozyskawszy wzgldy Koszoweg^o

,

dla szczególnej zdatnoci w improwizowaniu bajek, i

ukadaniu dum kozackich^ do których i nuty umia do-
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rahia. S/lachcic polski zostawszy Zaporocem, by-

by nim do mierci. Ale \vplqlawszy si w miustlii

z ona jedneg-o kapana Siczowego, wystpek na Za-

porou nie odpuszczony, musia ztamt<'|d ucieka, by

unikn sromotnej mierci pod razami kijów, przy ka-

dzi gorzaki, jak to byo w obyczaju na Siczy. Wró-

ciwszy na ziemi ojczysta, jako dawny suga Potockicli

domu, uda si do Krystynopola, i wkrci si do dwo-

ru Salezego Potockiego, wojewody kijowskiego. Baj-

kami i dumkami swojemi podoba si temu panu, jed-

nak pomimo jego yczliwoci, nie móg si proniowo-

wa w obywatelskim zawodzie, a to dla naogu w któ-

ry si bj woy na Zaporou. Dziwny to by na-

rów, bywao kilka xiyców, ani kropli mocnego na-

poju do ust nie przybliy , a polem napada na niego,

jakby jaki paroxyzm gorczki pijackiej, dopiero wynosi

si z zamku ze wszystkiemi manatkami, wóczy si po

karczmach A\iejskich, bez braku kogo napotka z tym si

zalewa, i przepiwszy wszystko, wraca w achmanach

na dziedziniec krystynopolski, siada przy studni zam-

kowej, wypija wiadro wody, ztamtd idzie do furdy-

gi, spa si kadnie, pi caa. dob, i tak przez sen si

wypoci, e wychodzi z furdygi jakby z ani, a pan Wo-

jewoda na nowo oporzdza go od stóp do gowy. Na-

koniec uprzykrzya mu si usuga podobnego niestat-

ku, ile, e czsto z kozakami i stangretami dworskie-
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mi tukno si po szynko^irninch, czasem powraca zbity

i skrwawiony, czdm zraeni inni Jm orzanie którzy ród

swój szlachetny w postpkach przestrzegali, mieli za

ublienie sobie, siada z nim do marszalhowskieg^o

stou. Po wiciu bezskutecznych usiowaniach aby ^'o

poprawi, zmuszony zosta wojewoda wypowiedzie

mu swój zamek, opatrzywszy go jednak znaczna pie-

nicn.i nag^roda. IIoliol uda si do Poczajowa w ce-

lu wstpienia do zakonu, ile, e imi Iloholów miao

jakie zasuji u iSazylianów. Ale trafiwszy na odpust,

tak pi do upadego z pospólstwem, ze wszystko co

mia przepi. INakoniec gorzaka w nim si zapalia,

i skoczy ycie pod awq ydowsk , w pierwszych

dwóch latach panowania ostatniego Króla.

Komu nieznane dykteryiki pene najwyszej fan-

tazyi Xicia lladziw i\la patite koclianku^ które doad

si powtarzaj, czsto nawet jako rzeczy wiee, cho-

cia od kilkudziesit lat znane na Litwie, jako: o tym

modzieiicu, który grajc w gry z pannami i innymi ka-

walerami, przez swawol pokn talar bity, i byby

skona w torsyach, jeno na jego szczcie, e to byo

w przytomnoci Xicia , ten jak mu da zay krojde

jakie, natychmiast talar rozbity, bez trudnoci wy-

szed z odka srebrnemi groszami. O tych dwóch

psach nieswiskich, co tak zjadliwie wzajemnie si po-

gryzy, e na kocu tylko dwa ogony pozostay. O tych
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cudach kamicnncg-o konia, na którym siedzi wity Je-

rzy w rynku Ratyzbony, o tych trzech kometach co

je przez trzy l*i.'|lki widzia w Stambule, któr dykte-

ryjk zapa jakby na samotrzask Xiccia Biskupa "wi-

leskieg^o Massalskieg^o. Razu jedneg-o opowiada, ze

w Oyce w czasie Adwentu, na daclui jeg^o zamku,

djablica si oszczenia,eon porwa diabltko, i poty go

matce nie odda, a musiaa z nim Róaniec odmówi.

Na to Leou Borowski odezwa si: ,, Jednak mi to

,, dziwi, e xiae pan co tak djabówsi boisz, e bez

„cxorcysty nie miesz spa w swoim pokoju, odwa-

„ye si pój na dach, i w rce wzi djabltko,**

A Xie: ,, Co wa panie kochanku, gupca udajesz,

„jakby nie wiedzia, e w sukcessyi po xiciu Sierot-

,,ce miaem piercie z paprociowego kamienia, co

,,jak go djabe zobaczy, zaraz pokorny jak gobek*

„ Ja go zawsze nosiem, a pani Wojewodzina jedna,

,, której nazwiska nie wymieni, aeby jej nie osawi,

„kiedym z ni wysiadywa wie infundo w Lubli-

,,nie, odurzywszy mnie miodem bzowym, ukrada mi

,, piercie razem z palcem, na którym zostawa. Daa ^

„mi si we znaki ta wiea, zkd ledwo mi wykrad

„pan Gaecki, to ja przez wdziczno pi lat musia-

„era suy w jego kuchni.'* Raz królowi opowiada,

e chart, czoo jego psiarni, gdy olep, to on tak sobie

z nim poradzi: maego pieska bonoskiego zawizy-
Miciz. T. 1.

;^j
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\^a! mn nakartiu, piesek spostrzega zajca, a chart co

cig^a i dusi, tal; wic polowanie zawsze mu si udawa-

o: i tysice innych ju zapomnianych konceptów.

Dwóch podobnych hardo w, ohu rodów wietnych

i fortun niepodle.«rych znaem osohicie, a ci adne-

mu w dowcipie i pomysach nie Hstcpowali ,
pierwszy

z nich Denedykt Hulewicz hcrhu >^owina, drnji Adam

\Vqsowicz z Ilrahiów Duninów hcrhu Lahd.

Benedykt Hulewicz , urodzi si w województwie

"woyskieni z rodziców majtnych, okoo roku 1750.

Przyjqwszy wychowanie starowne w Kollegium Je-

zuitów we Lwowie, pojecha do Warszawy roku

1770, gdzie si zaprzyjani z najpierwszymi ma-

gnatami owego czasu , a mianowicie z modym Szcz-

snym Potockim, wówczas starostq hczkim, który od-

td cigle go zaszczyca najpoufalszem zachowaniem.

Hulewicz by czowiek gruntownie uczony, posiada

jzyk aciski po mistrzowsku, a oprócz tego jzyki:

cerkiewno— sowiaski, francuzki i niemiecki, i hy
biegym w nauce prawa i historyi. Dowcip jego ci-
gn uwag Xidza Naruszewicza, Biskupa smoleskie-

go, a za jego wstawieniem si i samego króla, którego

wzgldy tyle sobie zaskarbi, e majc chtk do sta-

nu duchownego, gdy krpl o teni zosta uwiadomiony,

radzi mu przyj obrzdek ruski, ol)iecujc mu melro-

polj unistk, przynoszc do 500,000 z. rocznego do-
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chodu, I)y1e si dla formy oblók knptnrem bazylia-

skim. Mctropolja wakowaa trzy lata, zawsze czeka-

jc na Hulewicza , ale ten poznawszy jcdn.-j moda pa-

nienk, wszystkie swoje zamiary zaniecha, zamiast bo-

gatej ]>litry, biorc ubog^ oneczk, z któr si jed-

nak rozwiód, po kilku leciech jakieg-o takieg^o poy-

cia. Póniej oeni si z drug, która po trzydziesto-

letnini z nim pomieszkaniu, oczy mu zamkna. Hu-

lewicz razem i dworski i popularny, tak si odznacza

w zawodzie publicznym, jako i w yciu prywatnem.

Wyniesiony wol jednomyln AYodzimierzanów, na

Pisarstwo ziemskie, a do zaboru piastowa ten urz<d

wany i doywotni, który wymag^a i atweg-o pióra,

i obszernej praw znajomoci, i by, e tak powiem, dyk-

tatorem Ziemstwa. Po odbytych kadencyach przesia-

dywa ZAvykle w Tulczynie, albo w Warszawie, gdzie

odwiea dawne stosunki z Królem, Narnszetuic^em,

Trembeckim^ JVyrwiczem i innymi znakomitymi m-
ami owego czasu. Zostawszy posem na Sejmie 1788

roku, na nim si pokaza zapalonym stronnikiem daw-

nej formy rzdowej, co moe zbyt porywczo , wywró-

cona zostaa. A gdy konstytucya 3 Maja ogoszon

bya, stan w liczbie tych kilku obywateli uwiedzio-

nych, którzy pod przewodem Szczsnego Potockiego,

zawizali konfederacy targowick. Wszystkim wia-

dome jej nastpstwa. Oddaliwszy si od ycia publicz-
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neg'0, wycznie si odilat naukom, gospodarstwu, i

obcowaniu z towarzystwem dubranni. A gdy po roz-

wodzie Szczcsneg"o Potockicg-o z pierwsza zon Mnisz-

chówna, i jeg-o oenieniu z osob obcego narodu i ob-

cych obyczajów, Tulczyn przybra tryb ycia zupenie

nowy, uchylisic zupenie od nieg^o Hulewicz, poufay

przyjaciel Mniszchówny, adnej korzyci dla siebie nie

unoszc zdoniu, któremu lal tyle by po>vi^*cony. Domy,

co je odd uczszcza, byy: IMotra Potockieg-o, niejdy

Anibassadora przy Porcie ottomaskiej, Jana Steckieg"o,

Chorego koronneg^o, Adama Itzcwuskieg^o Kasztelana

witebskiego, a najwicej Rafaa Chooniewskiego Miecz-

nika koronnego,w którego ssiedztwie czas dugi trzyma

znaczn dzieraw. Przesiadywa on take czsto wLu-

barze, dla poratowania zupenie zwtlonego zdrowia,

w domu Menicha lekarza, w którym pokada ufno

nieograniczon, a który wykwintnoci ycia sprosta

najmocniejszym panom. Posta Hulewicza bya mie-

szanin fantastycznego Falstaffa, i historycznego Skar-

rona. Pogity, pokurczony, z umbrelk nad oczami, lu-

bo w cierpieniach prawie nie ustajcych , nieprzesa-

wa ani na chwil wszystkich pobudza do niepohamo-

wanego miechu j najpnsfszemi wybrykami wyobrani.

Komiczno jego wysowienia , mimika porusze , caa

postawa, ju na wstpie wesoo wzniecay, a co

dopiero kiedy zaczyna mówi, a raczej wydobywa
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z siebie najMzi>Tacz;niejszc obrazy. Byem wiadkiem

jak raz opowiada rozmow dwóch psów, warczj

jak oni, i w lem warczeniu wyprowadza dyskurs w wy-

razach polskich , ale w mylach, które tylko psom do

gowy przyj mog-.'!; taka przedstawi rozmow j-

dora z indyczka: nic pocieszniejszeg^o! A do teg"o ile

scen dziadów i bab kocielnych , or(j'anistów z pleba-

nami, ebraków, kalek, bakaarzów z uczniami, odpii-

sfowycii, jarmarkowych, dworskich, obozowych, a wszy-

stko na nieskoczone tony i pomysy warjowane, e-

by je dobrze opisa, trzcbaby byd równym jemu po-

ctq. By to istotny Kallot, Mozart Poezyi nie pióro-

wej , ale ywej. Bo chocia sam pisywa wiersze, i

cae ycie Owidiusza przekada, zwolennik dawnych

praAvide, i skaoneg"o w Literaturze smaku, o ile roz-

wija umia w rozmowie ywio poezyi, o tyle g^o przy-

{[asza imajc pióro tak dalece; e z pomidzy tylu je-

go wypracowanych rzeczy, oprócz listu po acinie pi-

sanego , do xicia Kutuzowa smoleskiego, Avinszu-

jqcy mu oswobodzenia ojczyzny , który zasugu-

je na jakq UAvag ; z reszt.-^ jego wiersze i listy s to

chryje szkolne, nawet nigdy nie doszed do porzdnej

faktury wiersza i pod tym wzgldem , równa si nie

moe z adnym czonkiem towarzystwa przyjació nauk.

Jego caa poezya bya w yciu, bya ciqgq improwi-

zacy, ile razy chcia do niej doda rozwag, natych-
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iiiiasl ziiihab. Czy u giehie, czy u przyjaciela, hylc

jaki kozak czy parobek chcia si eni, natychmiast

wpraszal si na starost, bra na siebie opocz, rcz-

nikiem si przepasa i szed w swaty; dopirona chop-

skiem weselu, w ruskim jzyku rozpoczyna koncepta

swoje
, e gromada a si kadzie ze miechu , a nie

tylko koncepta, ale i piosnki weselne pene dowcipu,

które tak lekceway, e nie uznawa je byd jodue-

mi zachowania, chocia w nich nierównie byo wicej

poezyi , ni w tych jegp niby wygadzonych wierszach,

nad któremi w samotnoci swojej lczy. Kiedy ni-

wo nastpowao, ten czas zwykle dla kmiotków ciki,

dla jego poddanych by jakoby Jubileusz wesooci.

Zawsze sam wyjeda do niwiarzy, wiozc im piwo

i pirogi: tam zazi z wozu, kadnie si na ulyra sno-

pie traktujc ich na przemian, i uczc modzie pios-

nek, które si dotd midzy niemi powtarzaj: tylko

miechy i piewy sysze si daway. Hulewicz by

Cynikiem, choby w najwykwintniejszem towarzystwie,

nigdy myl jego, ani bya poskromion, ani si targowa-

a o wyraenie w które przywdzia si miaa. Ztd by-

wa cztisto wyuzdanym i spronym, pomimo tego jednak

by powszechnie lubionym , nie tylko dla wielkiej na-

uki i nadzwyczajnego dowcipu, ale dla sodyczy oby-

czajów i statecznoci, co j umia zachowywa w przy-

jani.
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Adam Wqsowicz, litórc^o nikt ani w werwie, ati

w dowcipie nie przecign, urodzi si w województwie

wojskieni roku 1759, z rodziców monycli, spadko-

wych przyjació wysokiego domu Sanguszków. W dziei

ciiistwie oddany do Collegium Nobilium Jezuitów

w Warszawie, po zniesieniu zakonu, mia szczcie u-

zupenie wychowanie wKollegium pijarskiem, urzqdzo-

nem przez wiekopomnej sawy ma, którego pami jest

jedna z drogich spucizn narodowych. Tam albowiem

najpirwsza modzie polska czerpaa nauki, i tam za

bra stosunki koleestwa z tymi, co póniej wyniesieni

na pierwsze w kraju zaszczyty, do mierci nie prze-

stawali go zaszczyca najcilejsz przyjani. Wy-

szedszy ze szkó y w Warszawie na wielkim wie-

cie, starajc si byd umieszczonym na dworze królew-

skim, gdzie wkrótc za wstawieniem si monych przy-

jació otrzyma urzd Szaml)elana. A lubo nauknie lubi,

xiek nie czyta, przyrodnyni jednak dowcipem tak

wszystkich zajmowa, e nawet uczonego Króla cig-

n ku sobie uwag , e lubi go sysze mówicego,

a nawet przypuszcza go do towarzystwa uczonych, ze-

branych w Zamku na czwartkowych obiadach. Tam

nieraz wród literackich rozmów, przerywa powa-

ne dyskursa rodzimemi dykteryikami, penemi weso-

ej wyobrani, i malownej fantazyi. Wkrótce dosta

order S-go Stanisawa, i król dugo mu czyni nadzie-
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je jakiej królcwszczyzny intratnej w l;ijow.sl:i^m, któ-

ra bya kresem jeg-o ycze ; ale '\Vqso\vicz nic mog^nc

si jej doczeka, a widzqc, e dla utrzymania przy-

awoiteg^o ycia, wasna ojcoN^izi c nadwera, upuci

dwór i stolic , i osiadszy na swojeni dziedzictwie, o-

czyci z dugfów majtek oenieniem z osoba na-

dobna, cnotliwa i majtna, rod swój wiodc ze staro-

ytnejfo Niemiryczów domu. Szczliwy w prywat-

nym poyciu, lubo nie przestawa zachowywa stosun-

ków z najpierwszymi mami w narodzie, unika y-

cia publicznego tak w dawnym jako i av póniejszym

rzdzie. I chocia zwykle znajdowa si osobicie na

wszystkich wyborach, nigdy si nic da namówi do

adnego urzdu. Umar przeszedszy lat siedemdzie-

sit, do koca dni swoich zawsze wesoy, zawsze pod-

ny, zawsze ozdob wszystkich towarzystw, a jednak

po pod koniec dni swoich, dowiadczy dotkliwych przy-

gód. (jd)by wszystkie jego dykteryiki mogy byd

uzbierane, nie na jedne xik dostarczyaby wtku;

przytocz niektóre, co ich opowiadania byem wiad-

kiem. W czasie kiedy mny Hauke tak si wsawi

obron Zamocia , e tern pozyska szacunek i ufno

Cesarza Alexandra; *w jednem towarzystwie
,
gdzie

si znajdowa Wsowicz, wszyscy podziwiali , e ge-

nera Rap, który t twierdz oblega, tak dugo j do-

bywa, a zawsze bezskutecznie, na to Wsowicz bdcy
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z tym g^eneraeni w przyjani, (ak g^o (uinaczy; ,,Po-

„zwólcic pastwo, e to iiie iiiog"o byd inaczej; sani

,, teraz hjeni pod Zamociem, by dawne^ro przyjacic-

„la nawiedzi, i najwiesze przynosz ztamtad wia-

„domoci. Generaa piechota skada si z opoczeu-

„ców, a na jazd posali mu z Chin samych Baszkirów; tak

„trzeba A\iedzie, e tam nocy ciemne, e kady jak-

oby mia oczy wykóte. Otó opowiada mnie g-enc-

„ra, e co rana obliczajc si, uwaa, e mu naj-

„ mniej po 200 opoczeiiców nie dostaje, i nie móg po-

„ja, gdzie si oni podziewaja, a kiedy xiyc zaczat

„przywieca, wyszpiegowa, e baszkiry cichaczera

„sennych opoczeców zjadaj, ale teraz lada dzie,

,,Zamo si podda, bo ju tych ludoerców nazad do

„Chin odesa." llazu jednego opowiada inne cie-

kawe zdarzenie: e temu lat trzy, jego rybak faworyt

przyniós mu szczupaka wacego pi pudów, ale na

nieszczcie nie mia w tedy goci , a nie chcqc go psu

na marynat, kaza przywiza do jego skrzcli tabliczk

blaszana., a na niej wyry ten napis: Kto go zapie, niech

na niego zaprosiAdama fVsoivicza^ obywatelagw
bernii kijnwskiej, powiatu radomylskiego i puci
go kaza nazad do rzeki.—3Iiarkujcie pastwo, doda,e
onegdaj odbieram z poczty list, w którym Metropolita

archangclski zaprasza mi do siebie na obiad na tego

samego szczupaka i (erazjestem bardzo tni zamilrony,

Miesi. T. I. 34
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co mil odpisa.— Jednej zimy czsliij.ic u sieMe przy-

jació postnym obiadem, {cdy wszyscy si dziwowali, e
by pómisek z ^r/yhami tak wie/emi, jak g<ly)y do-

piero wyrosy; niektórzy prosili , by ich nauczy spo-

(»bil przechowywa je na zim. VV.'^sowicz na to:

„W samej rzeczy to sq wie grzyby, bo jeszcze dzi

,,rano rosy. Mam kamie, co mi ^o przywióz z Rzy-

„mii mój stryj, Genera Trinitarzów, a jeg-obym za

,,sto tysicy nie przeda: dwa razy na tydzie trzeba

„{JO ciepq wo«J.i polewa, a polem na nim najsmacz-

„niejsze grzyby wyrastaj. Od lat szeciu innych

,,grz}bów nie znam, i mam teg-o t)le, ze w zimie ca-

i,e ssiedztwo niemi obdzielam." I*o erekc}i no-

wcco Królestwa poJskieg-o, chc.ic da wyobraenie z ja-

kq szybkoci Cesarzewicz utworzy wojsko, fwierdzi,

e na swoje oczy widzia, iak machina przez Sterna

wymylona, uatwiaa nabór rekrutów. Ta machina,

mówi, jest naksztnt maego wiatraku, jeno z dwoma

t>lko skrzydami, jedno mydli, a drugie goli, take

w piciu minutach dwa tysice rekrutów w mojej przy-

tomnoci, bom trzyma zegarek w rku, zostao ogolo-

nych. Czsto w jego obrazach bywaa najdziwaczniej-

sza fantazja: mówi, e zdarzyo musie pozna dwóch

braci blinit, którzy mieli po lat trzydzieci kilka, ale

zronitych z sob: jeden z nich by kapitanem, drugi

\idzem: pierwszy troch trzpiotowaty, drugi z powag
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luzyzwoi^ swojemu powoaniu. Dopiero najmiesz-

niejsze szczeg^óy o kótniach tych braci, kic»ly kapi-

tan gwatem przycijra xic(iza, tam cdzic mu nie wy-

padao si znachodzi. A wszystkich do miechu

gwatowneg-o cigle pobudzajc, sam nicdy si nie mia,

czni podwaja skutek swoich opowiada. W tych

-wszystkich wybrykach wyobrani, gd/ie ledwo nie ka-

dy wyraz by poezya , nig^dy ani siebie nie pochwali,

ani blinicg-o na sawie nie szarpn. Co dziwniejsza,

przepdziwszy modo na dworze rozwizym, w to-

warzystwie zepsuem , umia siebie ochroni od Cy-

nizmu i bezbonoci XVIII A\icku. Najskromniej-

sza panienka bez zarumienienia, najdraliwszy zakonnik

bez zgorszenia , mogli z nim obcowa; tak dalece jego ,

nigdy nie ustajce praudyczenia, byy nie tylko zajmu-

jjice, ale niewinne i obyczajne.
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Czstokro ludzie gruntownie wiatli, s mao-

mówni, i wola wstpowa wewntrz duszy wasnej i
|

myli, ni skwapliwie przy lada okolicznoci, udzie-
|

la si rozmow towarzystwu. Czciej si jeszcze *

zdarza, ze ludzie przy zupenym niedostatku myli i *

"wyobrae, maj pynne wysowienie, i cignie tem si ;

popisuj. Midzy temi dwunonemi wiatrakami, Kinal

niepospolity wysluj stopie. "Widujc go i syszc

czsto, g^dy kto tylkogo widzi jest wskazany nasuchanie

nieustajcej jegogadaniny, to obcowanie niezupenie by-

o dla mnie bezkorzystne, bo mi posuyo do zrobie-

nia niektórych uwag- psychologicznych, co je odwa-

am si przedstawi askawym czytelnikom. Kinal

jest do szlachetnym w postpkach swoich , wiato-
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wej podoci nig-dy si nie dopuci, jest, jak to iiió-

wiq, czowiehieni honorowym, bo przekonany jestem,

e w najniebezpieczniejszym pejedynku cotów za jed-

no sówko ycic swoje narazi; nie mona powiedzie,

eby mia ze serce, winienem nawet da mu wia-

dectwo, e Relin-ia naszych ojców, zawsze jest szano-

wana przez jego jzyk nic nie szanujcy. Do teg-o

ciga gadatliwoci nah} jakiej wprawy, któr zwa-

szcza u takich,^ co nie mieli czasu go zgbi, uchodzi

moe za czowieka do rozumnego. Z tern wszyst-

kiera obmowa, swoj jest nielitonym dla wszyst-

kich w ogólnoci blinich, a dla doboru ludzi umy-

su uksztaconego, nudnym i uciliwym. Cae jego

nieszczcie, e cigle sob zajty, na wszystkich chce

zrobi wraenie, a majc instynktowe saniopoznanie,

silniejsze nad wszelk próno, swojego ubósfwa in-

fellekualnego , usiuje iloci wynagrodzi jako*

Podejrzywam go, e musi tak sobie myle: ,, Wy-

5, razy s wszystkie jednej natury, a wic, eby spro-

„sta czowiekowi wiatemu, zamiast jego dziesiciu

,, wyrazów gruntownych, uyj sta moich ladajakich,

„jak w grze hazardownej mona miao postawi pit-

,, nacie czterdziestóvTek naprzeciw jednemu czerwo-

,,nemu zotemu." O to tedy caa rzecz mu idzie, eby
znalc jakikolwiek wtek do osnucia z jego pynnych

okresów.



27U

Wyczerpawszy niiiterj(j faktów , co je sprowadza

z Odessy, rónych zajmujcych szczegóów o trybie

swojcg^o ycia domowego, nauczywszy suchaczów

o której godzinie zwyke si przebudza, jakie sa jad-

a, co mu iiajwdzicczniej smakuj, jak umie cronie i

sprawiedliwie obchodzi si ze swoimi sucrami , ja-

kim konceptem udao mu si upokorzy pewna wan
osob, która si z razu na nim nie umiaa pozna; daw-

szy do poznania jak jest szczliwy do kobiet, lji do

pojedynków, a sam siebie suchajc z wikszem upo-

dobaniem ni ktokolwiek obcy, bo koniu doniTmoe

byd milszy, nieli jeg-o wacicielowi: kiedy ju si

wszystko przebrao , a jeszcze nikt nie daje hasa do

Itoiiczenia wieczora eleg^anlskieg-o; dopiero Kinal bie-

rze si do nie prdko wyczerpanej matcrji o)mów.

Ach, co za dowcipne koncepta jakby z rkawa si wy-

trzsaj! Co za wane pamitniki parafjalne. Tu do-

wicdziesi mona, jak to pani Choryna sodkie oczy

robi nauczycielowi swoich dzieci
,
jak pastwo dcpu-

latowstwo poyczanemi pienidzmi zimuj w miecie;

ale jaka si narobi kasza, kiedy na nastpnych kon-

traktach wierzyciele zaczn si upomina o swoje. Jak

pan Hrabia, tnajc siebie za wzorowego gospodarza,

wyda dwadziecia tysicy ruldi srebrnych na zapro-

wadzenie Tabryki sukiennej, która mu piset zotych

przynosi czystego dochodu. Jak pan Marszaek spro-
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wadziwszy ze Szwajcani ^invernantl», pozby si jej,

nic jej nie zapaciwszy, i o to aob do i'zqdu biedna

cudzoziemka zaniosa; jak pan Onufry, grajc w dja-

belka, nakarlowa dwa plijc jedno po drukiem. Jak

pan Urjel, pokóciwszy si z pancrn Tobjaszem, wyzwa

g-o na pojedynek, a potem na placu stcbórzy, sam g-o

nawet przepraszajc. Jak pan Baej pobi si z o-

n, znalazszy w jej biórku list, alias bilecik pana Gab-

ryela etc. etc. A co dowodzi zdatnoci do poezyi, e
w tych wszystkich relacjach , czsto mikroskopiczne

rozszerzenie, a najczciej kawaka prawdy nie ma.

Niegdy rSzymianie wyniósszy nad sob dyktato-

ra , a przy pugu znaleli go ukrywajcym si przed

zaszczytem, który go wszdzie szuka. Tak i obmo-

wa Kinala ma swoich Cyncynnatów. adna zacisza,

adne odosobnienie nie moe ich ukry przed jego

ostrowidnem okiem
,
przed jego ostroszlifowanym o-

zorem. Jest to klassycyzm literacki przeniesiony w po-

toczne rozmowy : mnie to przypomina owe przesze

czasy , kiedy na osnow poematów wybierano pukiel

•\^ losów ucity, kur niosc jajko, prawida gastrono-

miczne, popisy dwóch baletników, i inne równie wa-

ne przedmioty, rozwleczone w obszernych pieniach

,

czsto nawet z niepospolitym talentem obrabianych.

Bóg wiadek, e te wzzystkie obmowy Kinala nie po-

chodz ze zego serca, ale jedynie z gorczkowej po-
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Irzcby zajmowania wszysikich sob. Gdyby mia co-

.olwiek uiccrj rozumu, {Jtijby jego dowcip umia do-

biera poczciwszj osnowy dla swojej {yadatliwo.ti

,

ur<^'czani , e ctulzej sawy ni/}d}l)y nie s/arpa. Ale

niestety! co ma robi nieborak , e kady bez wyjt-

ku czowiek ma zawsze wicej niechtnych ni ycz-

liwych, kiedy zacznie ksa i szczypa, zaraz znaj-

dzie suchaczów uwanie suchajcych, a jak t\lko

nikczemne namitnoci przestaj byd jeg^o wspólnika-

mi, ziewania natychmiast pokazywa si zaczynaj.

A tu trzeba koniecznie choby j)er fas et j)^'' *'*^-

fas uwag" na siebie zwraca. Szczliwe czasy mi-

ny, kiedy to jeszcze suy w kawalerji, bo wtedy,

cho nic nie mówi, brzczc ostrog"ami, oczy do swojej

strony przywabia, a tym sposobem gadko uszyty mnn-

tlur, i talia, która kiedy tak piknie w nim si ryso-

waa, ochraniay si od zapomnienia. Ale boty pe-

kiskie haasu nie robi, a nakoniec chocia frak i ka-

mizelka gustowne, i wedle ostatniej mody, e nic si

na nich nic byszszy, nadto mao si odznaczaj, by a u-

derzy miay.

Jednake Kinal jest jeden z najnieszczliwszych

ludzi, bo cigle jest upokorzanym. Niech si nim nie

zupenie zajmuj, zgryzota gotowa; niech kto cho

chwilow uwag towarzystwa zwróci na swoje kami-

zelk nowego rodzaju, ju jakby scyzorykiem ukóly
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rusza si na swoim stoku. A jeeli narzuciwszy ani-

l)arg-o na uszy wszystkich znajdujcych si w towa-

rzystwie, zacznie na kilka da rozkada cpigraniniata

na innych, a pane^iryki o sobie, a tu przybdzie czo-

wiek peny istotneg'o i rodzimc{jo dowcipu , którym

kady najniewinniejszy przedmiot ubarwi umie nie-

wyczcrpanemi skarby wyobrani ; o! wtedy biedny Ki-

nal jak z krzya zdjty, jakby g^adzin pokn. O ! g^or-

szy IJissurmaninie od Omara ! gdyby od ciebie zaleao,

ani jeden rozumny czowiek na wiecieby nic zosta,

jakie samowolne byoby twoje panowanie nad samymi

gupcami! Jednake król zdetronizowany nie tak to

atwo zapomni oswojem berle. Kinal jak moe pró-

buje wróci do utraconeg^o dostojestwa , rzuci! ju
jakie sówko zaczepne szczliwemu przybylcowi, któ-

rcgoby rad widzia na marach, ale ten dowcipnq od-

powiedzi zmusi g-o do odwrotu, poznaje po Iwarz.icli

suchaczów , e wspózawodnika stanowisko jest moc-

ne, ju si tedy nie odzywa, ale siedzi zastrzpiony,

zaspiony, rozdqsany, jakby zosta do koszuli okradzio-

nym. Sam nie wie co ma zsobq robi, czy wysun
si, czy siedzie; i tak le, i tak nie dobrze. Siedzie,

do gupia g-ra bdzie rol ; odej ,
przeczuwa , e

wszyscy spostrzegszy pobudki jeg"o rejterady, bez li-

toci wezm go na jzyki; szuka kótni, tylko tego

brakowao, a chocia ma niepospolit pokus zrobi bur-

Mnii. T.l. 35
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<lc, jedna: zachowuje tyle rozwagi, zenie chce z sic-

l)ie zrohi zu|)c}neg-o bazna. >Vie on o bariizu dla sie-

bie zachccajqceni przysowiu: w^^^/ry 'priedyspnliije^

a gti/pi pobije^ ale jakkolwiek bqd za mqdrejo chre

uchodzi. O przeklty g^aduo, mówi w sobie, co za

bies ciebie (u przyprowadzi, gdyby nie (y,cay wieczór

bybym rozumny. Ale jaka rozpacz Kinala gdy widzi,

ze kiedy jego nieprzyjaciel chce si wymkn, i go-

spodarz i nadobna gospodyni, wszelkich grzecznoci i

gocinnych fortelów uywaj.'^, by go zatrzyma jeszcze

cho chv\il kilka. Ftzecz bardzo przyrodzona, bo zwy-

kle czowiek .^cz.-^cy do bystrego dowcipu, gbokq na-

uk, maj.'^c cige zatrudnienia w swojem mieszkaniu,

nie rad z niego czsto si wydala, jak jaki próniak,

a wic kiedy puci si do nawiedzania tych, z którymi

pragnie zachowa towarzyskie stosunki, bqd z przy-

zwoitoci , bqd ze skonnoci serca, radby wszystkie

zalegoci wizytowe jednym razem odmaza. Kady

wic chce jak najduej cieszy si gociem miym, i

niepowszednim. A kiedy ju znikn, e jego niebyt-

no dotiliwie wszystkim czu si daje, e pochway

sypiq si ha niego ) e jego dowcipne wyskoki si po-

wtarzaj, nie posiada si ze wciekoci, nieumiarko-

wane pociski wybuchaj z jego ust zawistnych, ale

sam musi odej, przekonawsy si, e nie moe zach-

wia stanowiska towarzyskiego, co go tamten zajq, a na
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który pomimo wszelkich usilnoci, wydrapa si nie

moe.

Kinal w adnych naukach si nie wiczy, ho trze"

hahy si wziq do nich z wielka wytrwaoci, a jak-

e to si zajn czeni innem, jak sohq samym? Jednak

czyta najnowsze romanse francuzkie, co je dosta mo-

e, a jeszcze chtniej dla oszczdnienia czasu ich wy-

jtki po Revnes. Romanse i Revues, oto jest Corpus

jnris jeg-o umiejtnoci, i tem szermuje midzy mao

oczytanymi, hdqc poród nich, jak jednooki midzy le-

pymi. Czsto cakowitych okresów z tych tak wanych

pism wyucza si na pami, i niemi udaje mu si up^

strzy swoje narracje i bez tego do rozwleke. No-

abetie jzyk francuzki jest przez niego ulubionym

,

wanie dla tego, e w nim namnoyo si mnóstwo

zwrotek, wymienitych do ubarwienia czczoci myli

i wyobrani. Jest to jedyny jzyk dla umysów ja-

owych , w adnym innym bezkarnie nie mona byd

gupim. Jzykiem francuzkim mona g'ada cigle, nic

nie mówiqc. Francuzczyzn wic swojq popisuje si

Kinal, i trzeba mu sprawiedliwo odda , e wyma-

wia g-o wybornie, doszedszy w nim a do wygórowa-

nego puryzmu. Razu jedneg^o bdc z nim sam na

sam, opowiada mi co, i nie krótko, bo narracja je-

g^o wicej godziny przeduaa si , eby mnie kto za-

bi, jeli po skoczonej relacji byem w stanie cho
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coolwick jej sobie przypomnie, a bardzo uwanie

suchaem, nic chcqc kupi sobie \¥ Kinalu nieubaga-

nego nieprzyjaciela; bo gdybym o czem innem mysa,

zdrnd/jbym si roztargnieniem, a on ma do rozumu,

icby si pozna na lem co znaczy roztargnienie w po-

dobnej okolicznoci. Ale jake moga mi utkwi w pa-

mici, paplanina gadk francuzczyzn ozdobiona, a

czcza, ze wszelkiej myli obnaona, i ze wszystkiego le-

go, co moe suchacza zaj.

Wiadomo wszystkim, e ludzie waleczni s agod-

ni i umiarkowani , a tchórze s najzacitsze burdy,

byle przypadkiem natrafili, choby o jedne kwintl

na wikszych jeszcze od siebie tchórzów. To prawi-

do urzctelnia si we wszystkich innych kategoryach

ludzkich. Ludzie, który si ciesz szczliwem po-

wodzeniem majtku, zwykle si kurcz, i ualaj si

na ze czasy, e nie tak im idzie gospodarstwo, jakby

sobie yczyli: przeciwnie ci, co zapltali majtek du-

gami, cigle prawi o szerokich swoich inlratach

,

o trafnoci i zapobiegliwoci swojej ekonomiki. Iczc-

ni nie lubi popisywa si swojemi wiadomociami, i

zwykle z takimi tylko prowadz naukowe rozmowy,

od których maj nadziej jeszcze si czego nauczy;

niedouczeni za, zawsze chc drugich uczy. Ludzie

rozumni zawsze, i u drugich jaki rozum upatrzy u-

niiej, i z niego nawet korzjsl:»j. *ógió\vki co ma-
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}i\ jak pozot na swoje i Miznich bied, nikomu ro-

Kuinu nie przyznaj. Mnóstwo jest ludzi bardzo mao

uczonych, ale wielce rozsdnych i trafnych. Prosz za-

pyta któreg-okolwiek z nich, z kim dla niejjo atwiej

sze obcowanie, czy z takim co ma wysoki rozum, i

obszerne wiadomoci, czy z pónidrkiem, zarczam,

e odpowie bez wahania, z pierwszym. Bo rzeczywi-

cie wiaty, i z bliznieg-o wiato wydobdzie; poda

mu rk, omieli go, i sam si zadziwi, jakie szacowne

wytrzebi skarby intellektualne , ze skroraneg^o, ale

zdrowejjo rozsdku czowieka , czasem bardzo mao
oozytaneg^o. Ztd wielkie potgi umysowe, umiejc i

mówi i sucha, s przyjemne w poufaem towarzy-

stwie, i nigdy nikogo nie upokarzaj. Pógówki za

otynkowni jak nauk, s nieznoni tak dla uczonych,

jako i dla ych, co majc rodzimy rozsdek, nie znaj

sztuki rzucania pyu w oczy, i nie umiej rozprawia

o tem czego nie rozumiej. Kinal jest arcywzorem po-

dobnych pógówków, gdy jego próno podnasza

przed sob cen jego achmanów, a ponia warto

rodzimego umysu tych, co lubo mniej jeszcze od nie-

go ostrzelani z nauk, przecie obfitszy posiadaj za-

sób intcllektualny, rzadko kiedy komu rozum przyznaje

i to chyba takim , co ju dali tego nadto dotykalne

dowody. Tym sposobem bdc nieznonym dla pier-

wszych, a nudnym dla drugich, jest istotnie ciarem,
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dla towarzystwa, hez klóreg^o jednak obchodzi si nie

umie, nie posiadaj.')c teg'o, czin z samotnoci jak.i

korzy si wydobywa.

Kinal w rzeczy samjjest wic<?j uciliwy, nieli

szkodliwy, niczyjej dumy nic roznieci, Ik) ni*^dy musie

nie zdarzyo chwali, a co si tyczy jc^o obmów, te

zostawszy form zwyczajn jcco rozmów, ju niko-

mu niesawy nie przynosz. Nawet nikojro nie naraa

na wspózawod niebezpieczny. Owszem winienem ma

przyzna, e nie mona skromniejszych mie od niego

przedsiwzi: caa jego usilno ku niczemu inne-

mu nic jest naton, tylko aby otrzyma kilko godzin-

ne powodzenie w salonie. I dziwowa si trzeba, c
w teni nie jest szczliwszy, bo dla dojcia do tak ba-

hej mety, nie zaniedbuje adnego fortelu, gboko wy-

rozuniowanej taktyki. Wielka szkoda, e nie umie

pisa, nioeby zostawi dla potomków najdoskonalsze

przepisy strategii salonowej.

Naprzód trzeba wiedzie, i zawsze jest opatrzony

ostatniemi nowinkami prowincji
,
gazetami parafialne-

mi, a nawet czasem wieemi wiadomociami z Odes-

sy i Petersburga, Wie naprzykad jak miaa na so-

bie sukni hrabina Gastoldowa na balu Gubernatora

odeskiego, opisuje j plastycznie, i nawet wie, gdzie

podobn materj na sukni monaby dosta, i jak

drogj sprowadzi, przylui opisuje jak najdokadniej
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brosz ostatniej moJy w Petersburg^ii. Jnliby nie by-

)0f takowa rclnrja nie moc nie obchodzi pci nadob-

nj, juz tedy wkrad si do audiencji Dam modych.

Palej oznajniuje ryche przybycie do miasta niodeg-o

Hrabi Pi1aAve, z którym jak muwi w najcilejszej zo-

staje przyjani, g^dy z nim razem staj bdzie na jed-

nej kwaterze; ju tedy kada matrona majca córk,

czy córki na zbyciu, do nieg'o si wdziczy, by go

wcia{rnq do jj domu. Dalej zaczyna czerni xicn
Srzeniawitowq, która jednej z prz^ftomnych Dam nara-

zia si piknoci.') swojeg^o ekwipau, drugiej wy-

kwintnociswojegfo ubioru, trzeciej bo^aclwem swo-

ich klejnotów, czwartej uwielbianiem jej rozumu przez

kilku gonych literatów, a wszystkim nadzwyczajnym

wdzikiem swej urody. Jeeli spostrzee, e sq w tern

towarzystwie znawcy literatury, jakby od niechcenia

tak potrafi nacign rozmow , e do niej wsunie co

takiego, co tego samego ranka przeczyta. Tak wic

owadawszy uwag , i doczekawszy si szczliwej po-

sady , sam moe perorowa poród milczcego to-

warzystwa, bez obawy byd przerywanym. Jeeli o-

znajmuj przybycie takiego, o którym wie Kinal, e go

wszyscy z ^najwikszem upodobaniem sucha bd.*)

,

chocia to jest chwila okropna, jednak jeszcze przy-

tomnoci nie traci, usiuje zparaliowa niebezpiecz-

nego przybjl"a, przyjacielskiem zwierzeniem , azali
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nifi uda mu si«; \viclkq jaka 7.^r)int:\ przTniU5$i go do

milczenia. Ledwo dawszy mu czas powitania gos{K>dar-

stwa, idzie na przeciw nieg^o, ciska go serdecznie, i

na stron odprowadziwszy, mówi" mu: Ach musz

ci powiedzie, widziaem si temu dni kilka z Bro-

nisawem , z którym od tylu lat ye w tak cisej

przyjani, powiedz mnie co zrobie, e taki al ma do

ciebie ,
^ze zami wynurza z twego powodu czuo

przedemna; albo czy masz jeszcze snmm u hrabie-

go Kostromskiejo, jeeli jej nie odebra radz ci en

ami mie siebie na ostronoci, cnr cela restera en-

re noi,'S. Ale wiem z pewnoci, e zamyla po-

tioritaem ogosi, i co ju podrobi dla swojej o-

ny, eby majtek od wierzycieli zasoni. Albo po

prostu da mu jeszcze twardszego ksa do zgryzienia,

naprzykad: czy dawno jak odebrae wiadomo od

siostry twojej, bo wczoraj widziaem jej ssiada, któ-

ry tu kilka godzin bawi dla opacenia procentu w Pry-

kazie, i ten mnie mówi, e chora, bez nadziei }cia.

Takim tedy sposobem, jak mu si uda jego zasmuci,

i do milczenia przyprowadzi, do koca wieczora, zo-

staje przy jzykowm panowaniu.

Rola Kinala na wiecie jest byd szarmantem, i

dobrze jq wygrywa, bo posiada w wysokim stopniu dwa

niezbdne warunki tej roli, a te sa wykwintno wu-

biorzc , i bezczelno w mowie , zosta postrachem
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wszystkich towarzystw, kiedy spodziewany w miecie,

wszystliini Damom a mrowie po ciele przechodzi, kie-

dy wyjeda na wie, na wszystkich twarzach rado

si maluje. Ale to go bynajmniej nie obchodzi , bo

woli byd nienawidzonym nieli zapomnianym. Wszy-

scy (fo przyjmuj jnk tylko mona najuprzejmiej, bo

kady woli byd unudzonym, ni jemu naraziwszy si,

spotwarzonym. Lubo takowy rachunek nie zawsze

si udaje ;' g^dy najczciej z pocztku uuudzi , a dla

tego potem spotwarzy. Biedny Szarmant, ile to za-

biegów, trudów, kopotów, ofiar, skrytych upokorze,

na to tylko oonych j aeby pozyska nienawi po-

wszechn!

Mieaz. T.I. 36



Popularnoe literacka*

W wieku jeszcze XVni byo wkorzenione mnie-

manie, e naley przywiza jakie wyobraenie roz-

rywki do potocznego o1)cowania, a jakie wyobraenie

nudy do nauki. Mniej wicej caa Europa bya za-

raona t chorob umysu, a my bdc odgazieniem

rodu sowiaskiego szczególnie naladowniczego, to

zdanie wszdzie panujce przynajmniej z jakiemi mo-

dyfikacjami, przyjlimy bezwarunkowo. Zld wród

pokolenia jeszcze niecakowicie zeszego, w naszym

rodaku, jeeli by dowcipnym, a razem piszcym, za-

wsze byo dwóch ludzi, zupenie do siebie niepodob-

nych, trefni^ i nifdziarz^ pierwszy dla przyjemnoci

spóiczesnych, drugi dla ckliwoci potomków. Naj-

przyjemniejszy czowiek, rozweselajcy a nawet cz-
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sto nauczajcy towarzystwo, byle pióro umoczy w ha-

amarz, mia sa ublienie samemu sobie, w pimie za-

chowa jak;iIioYvicl{ cech indywidualnoci swojej. Nie

mocac oddzieli od pisma wyobraenia pracy, najusil-

niej stara si odgrodzi od wszelkiej saniorMitnoci

,

nie szczdzc mozoów , by si przeksztaci sil ile

monoci najwikszeg^o nudziarza. A im to przekszta-

cenie byo dobitniejsze, tym by pewniejszy i zadowo-

lenia, i cudzych pochwa. Proza bya zupenie za-

rzucon, i to nie mogo byd inaczej; raz, e wedle

skrzywionego mniemania, nadto wiele byo w niej swo-

body, by bya godna zajcia nadgminnego ma ;
po-

wtóre, e w samej rzeczy, przy wygnaniu saaiorzut-

Roci z literatury, niepodobiestwem bjo dostarczy

jej wtku , do usnucia przdzy cokolwiek przestron-

nicjszej. Ztad ta wierszomanja, która zoya ledwo

nie cakowit literatur epoki istnienia towarzystwa

przyjació nauk. A wyobraenia panujce, najrzetel-

niej si wyraziy w tj ówczesnej mniemanej poezyi.

Harmonia toku , dobór kocówek trudnych i niespo-

dziewanych, eufonja, gadko i inne materjalne od-

cienia, przywaszczywszy szumne nazwisko Poezyi,

wycznje zajmoway Estetyków. Nic pocieszniejszego

jak krytyki owoczcsne, tak kursujce ulotnie po towa-

rzystwach, jako te zapisane w Paminikn wnrszmu-

skinie lub waga, jak przywizywano do maych rzeczy.
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Znaczniejsza cz y\?ota wycieczaa si na^ wypra-

cowaniem podu, dla którego ju dzisiaj czytelnika

wynale, byoby rzecz.i nieatw. Kozmian przez

wicej lat czterdzieci wygadza swoje Ziemiastico,

Albert Mier przez lat cztjirdzieci tumaczy Andro-

mack Rassyna. Feliski cae ycie swoje powi-
ciwszy literaturze, co zapisa potomnoci? oto Geor-

giki tumaczone z Delila, których orygina suy'przc-

kupkoni paryzkim do zawijania korzeni, i rozmaite

szmaty tragedji francuzkich sposzyte w jedne cao
ogoszon pod tytuem : oryginalnej Trogedji,

Znaem z blizka prawie wszystkich literatów owej

epoki , byli to po wikszej czci ludzie najprzyje-

mniejsi w obcowaniu, ludzie peni poda; lecz te poda-

nia w niczem nie posuyy ich pracom literackim, dla

tego, e chocia szczerze je miowali sercem, ich rozum

atoli sztucznie nadcignity, do wyobrae Francji,

odrzuca to wszystko, co z niemi nie miao stycznoci.

W tj wanie epoce, kiedy skwapliwie zamieniano sta-

rowieck odzie na Francuzk, niczego nie oszczdza-

no, eby kontusz polski naoy na Boalów, Krebilbmów,

Delilów, Demutjerów, egUTC, i innych nudziarzy

francuzkich. Skaziwszy smak, zamiast coby mieli

zapisywa rzeczy, których dowiadczali, lub na któ-

re patrzali, albo przechowa te czasom gbokie po-

mysy, któremi urywkowo szafowali w obcowaniu po-
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tocznem ; chwycili si jubilerskieg-o rzemiosa wyga-

dzania filygTanowq robotq, pochwyty z francuzkich

xiaek, cakowita iisilno obracajc do wyksztacenia

swojeg'0 stylu. A i w tern nawet zamierzonego celu

nie osi^g-nli; bogrammatyczno i poprawno, drugo-

rzdne warunki stylu, lubo dla niego bardzo pomoc-

nicze, nie tylko, e nie sq stylem, ale nawet nie mo-
na powiedzie, eby styl nie móg bez nich si obej.

Zdarzyo mi si czyta jedno stare tumaczenie Don

Kichota przez Podoskiego Kasztelana zdaje mi si

mazowieckiego, nie ma am jednej karty, gdzieby nie

mona znale kilku wykrocze przeciwko Grammaty-

ce, a przecie, daje si czyta z upodobaniem nawet

wielki^m, i to dla tego , e w niera jest wicej indy-

widualnoci, a tern samem stylu, ni we wszystkich

pismach poczonych pisarzy szkoy warszawskiej. Ka-
dy czowiek rzemiosa mnie zrozumi.

Od towarzystwa przyjació nauk odczy trzeba Kra-

ickiego, Trembeckiego, i Karpiskiego; bo lubo nazwis-"

ka tych wielkich pisarzy s zapisane najego regestrach
,

w niczni jednak do niego nie wpywali, i adnych z niem

nie zachowali czynnych stosunków: a nawet Niemcewi-

cza i Woronicza, bo ci cho bywali czynni w jego obra-

dach,jednak pierwszy dla swych dnoci,drugi dla swych

wykona ju do nowej szkoy nale. Ale ogólnie przy-

zna, o myl samorodna, tak si bya wycieczya
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nad jaowa pracowitoci ol;oo slylu, ze ju nic nmia-

fa wynajdjwa niaterjaów dla swoich warsztatów.

Sam Trenihecli, najwyszy poeta wyraenia, pomimo

Iog-actw, które posiada rzeczywicie, talii cierpia nie-

dostatek w sztucznm swojem ubóstwie,e nawet krót-

kieo^o cho przeliczneg"o oj)isu Zofiówki do koca nie-

zdoa doprowadzi, i musia dla zakoczenia, przycze-

pi jaki systemat filozoficzny, wicej dwudziest laty

przed zaoeniem Sofiówki napisany. Nawet Krasicki,

najpodniejszy dowcip polski zeszego wieku, zstczt-

j^hyszy w swoim Dotciadczyskim hog^ata kopalni o-

hyczajów narodowych, wydobywszy z niej w kilku roz-

dziaach czarujce skarby, raptownie od nich odszed,

i szychem zag^ranicznym zakoczy osnow ze zota

polskiego zaczta.

Ta samorzutno w obcowaniu, a pomimo niej pra-

cowito w pisaniu, pochodziy z zasady rzetelnej w so-

bie, ale nie porzdnie zastosowanej, bo troch praw-

dy zawsze bdzie bdem gminu. Bez wtpienia trze-

ba wiele pracowa , eby co Robrze umie, a nie u-

iuiej<')c, nie mona dobrze pisa. Ale ztd nie wypy-

wa, eby pisarz umiejcy mysli, i umiejcy rzecz

o której ma pisa, jeszcze mia wiele pracowa, nad

oddaniem swojej myli i umiejtnoci. Jeeli w lem

jakkolwiek trudno ma do przeamania, niech zaraz

przestanie pisa, a uczy si mysli. Wszake pismo



287

jest nio\vq" zapisan, jccli wic czowiek bez zawady

iiieclianiczndj jako niemonoci wymówienia jakich li-

ter, jkania, przecie ma (ruilno w wysowieniu, tak

dalece, e bez diigieg^o zastanowienia, nie moe uszy-

kowaó porzdnego okresu; co ztd innego wnioskowa

wypada prócz, e albo chce mówi o rzeczy, której

nie umie, albo e cakiem myli nie umie i ]dla tego

mowa jego si plcze; bo kto chce odda rzecz, któ-

r porzdnie umie, lub dobrze czuje, temu nigdy na

wyrazach zbywa nie bdzie. Wszak codziennie sy-

szymy przekupki w kótniach, lub zamiatacza ulicznych

mieci skarcego si o jak przez siebie poniesion

krzywd , oddajcych myli swoje tak pynnie, tak do-

bitnie, tak malowniczo, e w potrzebie monaby tam

znale wszystkie figury retoryczne. Same Boalo

w wieku
,
gdzie szczególnie pracowano nad wygadz

nicm okresów, powiedzia:

Ce gue fon concoit bien^ s^enonce clairement.

Jeeli wic piszcy, pracowicie wydaje myl swo-

je, jeeli si amie z nieposusznni wyraeniem, je-

eli mu braknie równowanego wyrazu do tj myli

nie chccej wyskoczy z jego mózgownicy , na papier

ku temu przygotowany , wszystkie jego utyskiwania

nad ubóstwem jzyka , którym pracuje, wszystkie te

niekorzystne dla niego porównania z jzykami obcemi,

niby bogatszemi, s to ludibria umysu oszukujcego

siebie. Caa przyczyna jego mki musi byd zamknit
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w jediiój z tych katejforji. Albo cakiem nie umie

myli, all>o zdaje mu si , ko myli , a rzeczywicie

marzy, allm cho myli, niema wiary we wasnych

swoich mylach. Tahi czowiek moe pracq naby

jakiej wprawy do szykowania wyrazów w porzdku

grammatycznym, nawet do utworzenia przy dobranych

kocówkach, jakiej harmonji toku przyjemnej dla u-

cha, ale to wszystko, nawet stylem nie bdzie. Bo

styl jest wyraeniem myli bd rzetelnej, bqd przy-

puszczonej, lecz zawsze porzdnie i z wiarq pojtej

,

w sposobie dla niej najwaciwszym, i najwicej sa-

morzutnym.

Ale zawsze w publicznoci jest dziwny rozsdek

praktyczny. Suszyli sobie gowy i kaamarze literaci

warszawscy, a nie mniej naladownicy tych naladow-

ników po prowincjach rozsypani, nad wyrobieniem,

tumaczeniem, wygadzeniem swoich Alexandrynów,

mów pogrzebowych, pochwa, recenzji, rozpraw o sty-

lu, o sztuce, o bajkach, o skotopaskach ,
podróy,

wistków, i tak dalej. A przecie te jak je goszono

,

wzorowe, szczytne, górno uczone pisma bardzo mao

byy popularne. Prawda, e jako adnemu osiade-

mu obywatelowi nie przecz Janie Wielmonoci, tak

te wszyscy powtarzali jako odgosy salonów war-

szawskich, e Stanisaw Potocki jest sarmackim Tul-

Ijuszem, Kozmian Pindarera, Dmochowski Kwintylja-
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nom polskim , e Osiski zwyciy Kornela, Lipiski

Tassa, ie Adolf i Jtilin równolegle przynajmniej sto-

j z Non Tfeioh^ ze Jan niadecki jest wielkim Fi-

lozofem, a Bentkowski gbokim Bibliog^rafem i Lite-

ratem,— biada temu, któryby si way cho sówko

przeciwne tym powiconym zdaniom rzuci. Ale kie-

dy je przychodzio wesprze miym g-roszem, o! wte-

dy kady prawie zrobi prawo w ty , atwiej tuzin-

kowe^o autora pochwali, ni ^o w caoci przeczy-

ta, i xigarze na wydawaniu tych wietnych pomni-

ków wiata narodowego bankrutowali. Dziwny to

by period naszej intellektualnoci ! tacy, co ani jednej

nowej polskiej xiqki prawem wasnoci nie posiadali,

wrzeszczeli przeciw modziey, e woli patrzc na

AYodjkYil francuzki, ni na Ludgarda Kropiskiego, i

powstawali na pe nadobn , e czyta Romanse pani

Radklif i Piganlt—Lebrttn, zamiast Moich szczt^/i-

wych godzin i Podróy do Ciemnogrodu^ e z Z«-

6atv przyjemnych i poytecznych y ani zabawy, ani

poytku czerpa nie chce. Wszdzie krzyczano na

czytelników, a nikomu przez myl nie przeszo obwi-

nia piszcych.

Nig^dy nie mona ze susznoci wyrzuca publicz-

noci, e jest obojtn dla pism wychodzcych wspó-

czenie. Kady pisarz zado czynicy jj potrzebom,

Mi*ii T. I 37
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])<;(Iric popularnym, to jest nic w t^tn znaczeniu , hy

Qo powszechnie chwalono, ale wtem, e jcg^o pisma

rozliiipowane hda. Odgos a popularno czsfoiiro

nic z soha nie maj;| wspólnego; ho zJanie wypiasto-

wane w koterjach stromiycli , i powtarzane z iraogu,

jest rzeczq innq, a smak wewntrzny znoAvn inn;^. I^Itig-

bym hi^orycznic dowie, e ludzie najpopulaniicjsi,

to jest: i, co Uzyskali naJATickszy wpyw na spoecze-

stwo, hyli wanie ci, o których najg^orzej mówiono,

klÓrzy liczyli najzaciclsZych, i najliczniejszyci ihc-

przyjació. Co si tyczy Literatury , tu najmniejsza

w.llpliwo nie pozostaje, ^ig-arze maj w tern d«-

AYladczcnie nieomylne. Zapytajcie ^l......,g-a, jacy

autorowie najwicej ma zysku przynosz, czy ci, któ-

rych powsechirie chwal, czy ci, na których puFJicz-

nt) nihy pow^staje. Wszystkie t« przymienia si^ pu-

blicznoci, ta troskliwo, aehyj w niczem nie obra-

a, aby nie przeciwi si jej zdaniom i przesadom

S7!tucznie wprowadzonym, s to tylko -samoówki na

Gl .ga, tylko, e on doi;> iatlczony filut am nie

uiie wleci.

Kady czowiek lubi mniej wicej pochlebstwo

,

.ik kady czytelnik luhi, ehy co zaj , bd nauk,

bdv. zahaw, i tego domaga si od pisarza. Niech

mu xika uiiygramnialyczniej powtarza, e on jest

i
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mdrym, walecznym, picUnym, poc7xiwym; iircczaiii,

e rzuci xi;}l;c, naziewawszy si so>\icie, ale wsz-

dzie pod nieho Avyiiosi hdzie jej autora. A niech go

aje, niech drwi z nieg^o, niech okae najwiksz wzgar-

d dla jeg-o zda i naog^ów , jeeli jesl dohrze napi-

sana, musi go zaj, doczytaj do koca; prawda, e
potem nigdzie, ni czci ni wiary na autorze nie zostawi;

ale niech-no drug-a xika tego samego pisarza zjawi

si uGl g-a, zarczam, e pójdzie po ni, nie oszcz-

dzajc ani jzyka przeciw pisarzowi, ani kieszeni na

xik. Na tem stanowisku smak puldicznoci jest

nieomylny: co tylko jest dobreg-o, niezawodnie midzy

ni si i*ozejdzie. Powie iwzony, e publiczno pol-

ska nie umiaa si pozna na jednym wielkim swoim

poecie, na Bace, który zosta ogoszony za godo

gupstwa i dziwactwa przez pismidlarzy niegodnych

za nim tek nosi^ Zapewne, e wszyscy powtarza-

j to zdanie
,
jednak publiczno rozkupila kilka wy-

da jego poezyi , wprzód jeszcze nim jeden wielki

nasz poeta i myliciel ogosi o nim pochleI)nicjsze

zdanie. \Yszake i na Grabowskiego powstaj, nazy-

wajc go Faiiafyliiemy Arystokrat^ niedouczonym.

I na Kefaliskiego, e jzyk polski kaleczy, e jest twar-

dym, barbarzyccm, poet adnym. A czy jest jeden

pocisk oszczdzony Kraszewskiemu? a przecie zapy-

tajcie Gliicksbcrga, na kim on lepiej wychodzi, czy
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na tych ogadanych autorach, czy na powszechnie i

jednomylnie chwalonych, Janie niadechini, lui) Ka-

rolu z Kalinówki? A xicgarz jest to ciepomierz, na

który mody zwaszcza autor cige patrze powinien,

i ten Qo lepiej poprowadzi, ni ci przyjaciele, co pro-

szeni i nie proszeni wystpuj z radami.

Lecz bywa i czsto, ze nie odgos ale rzeczywista

sawa autora , nie zawsze jest wspóczesn pierwiast-

kom jegt) zawodu. Bez wtpienia jak zostanie pozna-

nym, bdzie wzitym. Ale mona krzykiem zagu-

szy pisarza jeszcze nieznanego, i czas niejaki nie do-

puci mu zosta znajomym. Ztad obowizek Estety-

ków wszystkie nowe pisma czyta, i ogaszajc ich re-

ccnzy w pismach peryodycznych, byd porednikami

midzy nimi a publicznoci. Micha Grabowski ma

instynkt literacki, wyszy nad wszystkie nauki, których

jednak nie zaniedba zgbi, ma sobie poruczony sd kry-

tyczny o wszyskiem co si zjawi na naszym widokresie.

Jest to jego powaaniem, i w tym wzgldzie kade jego

zaniedbanie jest isnm wyIu*oczeniem, które na jego

sumieniu ciy powinno.

Ju mu si wielce nie chwali, e w recenzji Wi-

toloraudy da si wyprzedzi. Wszake to zanied-

banie doylia przynajmniej ju powszechnie znanego

pisarza. Ale za co dt»td wz.mianki uic uczyni o
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Pismach jyrzedlufmycJt i przedsplwowych i nie o-

wieci publicznoci, e ju si zjawi u nas nowy,

a zupenie narodowy Stern, czsto równy tamtemu

w dowcipie, a czasem ledwo nie przewyszajcy u-

czuciem.
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Uwagi s powodu kryitjM na
innie umieszczonej w BihUoiece
JYarszawshiefprzezJPana jP.X.

w cijjgu roku biecego ogoszono na przeciw

nioicli Mieszanin kilJia krytyk w Tygodniku

Petersburgskim^ którym odmówi nie mona,
/e icli autorowie niczego nieszcz^dzili, eby je

zrobi ile monoci iiszczypliwemi. Jeeli to

przypominam, to nie w celu rozpoczcia 7. ni-

mi o to polemiki literackiej, ale jedynie dla
MieSii. T. M.
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tego, eby z<istanowid publiczno, nad bfabo-

ci zarzutu uczynionego przez pana F. Z. ja-

koby jakie slionnictAYO nic dopuszczao pismom

periodycznym oglaszad krytyk na czionkoAv tej

koterji, gdzie i mnie raczy! umieci. Kady
piszcy sumiennie, jest wobowizku stanw ob-

ronie naszycb redakcji periodycznych, umiar-

kowaniem , bezstronnoci i niezmordowan

prac zasugujcych na wdziczno, a nie na

nagan pisarzów, a jeeli nie imam si pióra

by odpowiada na pismo pana Filijwwicza, i na

artykuy podpisane przez jednego z czytelni-

ków Mieszanin, Podolanin, J, I. Kraszewski i

t. d.; nie jest to ani ieczulo, anizarozumienie

literackie objawione pogardliwem milczeniem.

I owszem te pisemka mog mie swoje zalety; ale

przekonany jestem, ze pisarz bez gruntownych

i sumiennych pobudek , w podobne polemiki

wdawa si niepowinien. Choby jakie pismo

krytyczne z najwikszym talentem byo wyro-

bione , skoro adnej rkojmi nie okazuje izjest

sumienne, tern samem staje si rzecz trudn

ogosi o niein zdanie. A wanie midzy na-

szymi uczonymi, sumienno pióra jest w gor-
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szacyin sposobie zaniedbana. Jeden z najplo-^

dniejszycb naszych autorów w obecnym czasi«

ledwo nie z biotem zmiesza liistorj naszego

pracowitego i uczonego Narbua, a jednak w na-

toku wasnych swoich utworów, jedyny któ-

remu czas coraz ^ i^cej dodawa bdzie w^arto-

ci, ani dokonanym ani nawet przedsiwzi-

tynjby nie zosta, gdyby dzieo Narbuta, nie

dostarczyo mu na to wszystkich materjaów.

Drugi gromów swoich nie oszczdzi na Friese

autora historji kocielnej polskiej, w jzyku

niemieckim , i to w pimie noszcem barw
gbokiej erudycji, a jednak odtrciwszy to co

wypisa z dziea tego samego Friese, wieleby

si tej erudycji okroio. Pytam si jestze tu

szczero! A jeeli mistrzowie nauki dopuszcza-

j si takiej niesprawiedliwoci, có znajdziem

u tych co na tyle niszym szczeblu naukowym

od nich stój al

Z drugiej strony, te wszystkie ulotne pisem-

ka, adnych widoków nowych nie okazujc

dla nauki i sztuki, nic nie objawiaj prócz o-

sobistoci; a moja osobisto jest rzecz tak obo-

jtna, ibym si wstydzi za ni kopj kruszy <5.



Doprawdy, wiele nmsi micd czasu do strace-

nia ten, który na stanowisku literackiein swoj
osob si zajmuje. Gdybym nawet byl dost-

pnym lej prónoci tak czsto wyrzucanej trzo-

dzie piszcej, i pod tym wzgldem a/ nadto

bybym zadowolniony. Jed^n z naszych wiel*

kich poetów, a razem z najglbsz} cli mylicieli,

'« to w*iccej jeden z najcnotliwszych hidzi, so-

wem Mithat Grabowskie ogtosit o niojem pimie

najpodcblebniejsze zdanie. Zdaje mi si ze przy

takiej zaclicie, i prónemu nawet czowieko-

wi, mona by mniej uvvazn}m, na te pobie-

nie niechci pimienne, których miatem pa
ofiar.

Ale obojtnym by nie mog na krytyk

któr pan F. Z. racz} I umieci w Bibliotece

f^arstawskiej , nic dla tego , ebym si uczul

wicej przez niego obraonym , bo przyznaje

mi owszem jakie zalety, nie dla tego bym mu

•przyznawa wyszo poj estetycznych, i filo-

zoficznego mylenia nad innymi którzy równ
iiech okazali dla Mieszanin

, gdy cech nie-

omyln porzdnego i samopoznanego mylenia,

jest jasny wykad tej myli na pimie, a wanie
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ciemny, i/ wiadczy l>(^'<lzie razem, ze pisarz

nieumiai zda przed suh raclinnku zwiasnycli

swoich W} obrae. Wemijmy na przykad to

miejsce gdzie mnie W3'rznca, iz myl przedsta-

wienia ywioów moralnych umysu wycign-

iem z dzid pana Co^/s/w. Objanienie rzeczy wi-

stj m> li tego pisarza, niby le przezemnic po-

jtej, jest tak cnigmatyc.ne, ze na próno szu-

J\ajc w jego \vyrazach jakiegokolwiek znacze-

nia, wyznani szczerze, ze nic innego oprócz

wyrazów nie znalazem.

Pan F. Z. nie jest samodzielnym mjlicie-

Icm. AV oszacowaniu historji 1) tak mao za-

stanowienia ukaza, i zupenie opuci z uwa-

gi Clirzecijanskie reakcje tej epoki, nie rozu-

miejc ze mdrzec Stoików, od nich przeczuty,

urzeczywistnia si codziennie w szrankach m-
czenniczyci i e ta epoka któr poczytuje by
jaow w wielkich mów, bya wanie wie-

kiem bohaterskim
,
prawdziw epopej Chrze-

cijask. Jest on adeptem wielkiej seiity filozo-

^ Du Bas—Empire.
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fic/iiej kló/ej zasady zaraziy wiciu uczonych

liul/i, a którzy poininiowolnic zdradzaj d-
no, aby z adeptów swoich utworzy jaki

liicrofantyzm naukowy. Ten gd3'by dal si u-

stali, dla wszelkich nauk hylhy zgubnym, bo

nauka jest tacucheni którego ogniwami s pre-

missa i kousekicencje. Rozsdek ludzki daje hart

temu acuchowi. Nauka wic nie jest inicja-

cjii podobn do tej która si odbywaa w wi-
tyni Izydy. Jest to rzecz jawna, dostpna dla

wszystkich majcych ku temu dostateczne u-

sposobienie. Ukrywajc j przed ludmi, daje

si jej cios zabójczy, gdy jedyne Critenum

dla nauki
,
jakkolwiek jeszcze niedostateczne,

jest przecie zezwolenie powszechne. Gdzie

wic widzimy tajemnice, symbola, podkrada-

nie si pod wyrazy waci>ve wycznie dla Re-

ligji, tam juz nie nauka, ale oszustowstw^o lub

obkanie istnieje.

Pan F. Z. mówi, ze nie jestem odrodzony

w nauce. Gdyby to znaczyo po prostu, ze nie

jestem dostatecznie uczony abym si odwaa
udziela publicznoci moich uwag, owiadczam

si i, bez adnej myli wstecznej, w czci
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przynajnmiój , na to /danie sam mógbym si

})isa(5. W rLQC7.y samej, bardzo jest ciasny o-

brb nauk lurlzkicli odentnic pojty cli, i cliocia/

wysoko ceni ludzi uczon} cli, >v nauce ludzkiej,

samej w sobie, nie wielk ufno pokadani. Co

si tyczy innego porzdku wiadomoci,gdyby Pan

F. Z. byt mistrzem swojej szkoy, z umiechem

na icli wspomnienie wzruszyby ramionami , a

cóz dopiero bdc adeptem. JMiino siebie wic
puszczajc to, co wprost mojej osoby si ty-

czy, miem zapytacf: co to znaczy by odrodzo-

nym w nauce

1

iiiedy katechizm mówi, e chrzest wity
odradza nas w Chrystusie, wierzcy i niewie-

rzcy nawet, atwo pojmie znaczenie tych wy-

razów. Odradza si w Chrystusie, bo umiera

dla wiata, odtd bdzie wielbi to, co dotd

potpia; potpia, co dotd wielbiL Jest to

istotne odrodzenie , a nie wydoskonalenie, bo

odmieni swoje jestestwo. AV chrzcie odradza

si w Chrystusie, w grzechu rzeczywicie od-

umiera; ale na nowo odradza si w wierze-;

nadziei, mioci i pokucie. I kiedy Aviat rzym-

ski przyj wiar chrzecijask, kady pojmie
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y.e wówczas si odrod/it, ho ws/.^slklo swoje

naogi odinitmil, a siiinifiiio iiin\ in /.iipcliiio ji;-

/ykM'iii |>i'/eii)owilo. Zcnisfa dawiiiij ciiola,

zostaia wystpkiem, przebaczenie uraz zawsze

przymiotem wielkim, obowifjzkiem przekaza-

nym. Roskosze cielesne dotar jeeli nie chwa-

lone, przynajmniej uwaane za rzecz ohojtn;|,

wywoane jako zguba rodu lud/kiego. Ubóstwo

dotd wzgardzone ,
raptownie podnicsioi.e do

zaszczytów cnoty. Igrzyska gladiatorskie do-

ld uwaane za szlachetn rozrywk, ju po-

tpione. AYic jako czowiek pojedynczy, tak

i spoeczestwo si odrodzio. Ale postp, wy-

doskonalenie siebie w naiice, czy godzi si na-

zyw^a odrodzeniem, dla tego e si wykrya

jaka now^a metoda naukowa, e si objawi

jaki wprzódy nieznany systemat filozoficzny,

ze si jakie myli naukowe albo rozszerzyy

albo zboczyy, ma to by odrodzeniem I ludz-

ko tym sposobem cigleby si odradzaa.

Trzeba wic odmieni tryb pospolity mówienia,

i wypadoby ojcu powiedzie o swohn chopcu;

przeszego roku mój syn umia tylko dodawa-

nie i odciganie, ale tego roku ju si odrodzi
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w mnofeniii. Mowa zawsze (lómaczy myil

lud/k i najwierniej, bo dla myli nigdy wy-

lazÓAY nie braknie. Niewiaciwod wyrazów

jest zawsze dowodem jakiego skaenia w my-

li, i kogo nikt nieroziimi, ten sam siebie nie

wicej rozumi. Std nic janiejszego jak jzyk

Religji, nic ciemniejszego jak jzyk filozofji

odczonej od Religji. Co krok ponia ona ro-

znm czowieka, objawiajc mu prawdy których

objcie przewysza jego zdolnoci przyrodzone,

jednak nie do tego stopnia, by a zrozumie nie

mógt czego si od niego domaga. Jej nauka

jest nieoddzieln od jakich czynów moralnych,

kfórych prawoci i waciwoci, nawet przy-

rodzony rozsdek zaprzeczj nie moe, bez u-

czynienia sobie gwatu. Pojcie nauki Chrystusa

nie otrzymuje si lczeniem nad ksikami t
nauk wyuszczajcemi, ale dopenieniem czy-

nów przez ni sam nakazanych, a takowm

dopenieniem, najniepojtsze czci tej nauki,

objaniaj si przed umysem jak najnuiiej gt-

)>okim. W modoci mojej bdc w Moskwie,

wpad by w^ moje rce medal z nastpnym na-

pisem: Dostpne wypeniaj, a niedostpne zro-

Miesz. T. li. B
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zumie5/ *). Ten napis iiiucstiiy /.a godo nau-

ce Chrystusa.

Ta nauka w równowadze utrzyinujic i myli

i czynnoci c/JoAvieka, zajmuje jego cakowi-

to*, i tym sposobem rzeczywicie go odradza.

Podnasza a do olbrzymieli rozmiarów jego

myl, i jego czjnoci, bo ma ku temu dwa

narzdzia, jedno czynne, drugie bierne, a te s
iaska Boa, i Avolna wola czowieka poddajca

si tejiascc, która nikomu nie jest odmówiona.

Ale "wolna wola jesi zdoln odrzuci t lask » po-

gardy. adna wiecka nauka, W} dob) ta z obsza-

rów intellektualnoci ludzkiej, odrodzi czo-

wieka nie moe, bo nie jest zdoln owlada

cakowitoci jego jestestwa, wydoskonala tylko

ten ywio umysowy s którym zostaje wprzy-

udzonem powinowactwie. Kady czowiek jest

obowizany mie religj, bo tem samm e jest

obowizany do jakich postpków, jake nie-

mie przewodnika którzy nieomylnie doprowa-

dzi go do spenienia tyche postpków, i tu si

niewymówi tein e nie jest zdolnym do uczu

Religijnych, bo kady czowiek jest zdolnym



do Kpcillicnia niczl)c<lny<'Ii warunków swojogo

jestC4»(\va. Ma woliijj wol, faska Boska nie

moe mu by odmówion, wic w tym w^zgl-

dzie ma wszystko co jest potrzcbnem do nzii-

pclnienia swojego zawodu. Nauka za jakakol-

wiek, wyjwszy jedne, aeby mogia by przy-

jt, domaga si^ jakicb szczególny cli , dia sie-

bie (ylko waciwych zdolnoci. Std cliocia/:

wydoskonalenie si w nauce jest rzecz pikn
i szacunku godn, nie jest jednak obowizkiem

czowieka; dla zegol, bo wycina wola nie jest

narzdziem dostatecznem dla jej nab3cia.

—

Chcie eby nauka dla malej tylko liczby ludzi

d(;stpna, kierowaa przeznaczeniem caego ro-

du ludzkiego có jest innego jak absurdum. Bo

zlioldowauie czowiekai przez drugiego czowie-

iia nie moe nastpi bez jakich stosunków

wzajemnego powinowactwa, które tworzy po-

cig strony sabszej do strony silniejszej. I tale

powinowactwo uczu Religijnych, patriotycz-

nych, nawet naogów utwarza wzajemny po-

cig midzy ludmi w innych wzgldach adnej

stycznoci z sob niemajcych, dla niezmiernej

rónicy zdolnoci pizyrodzony eh i uksztaco-
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nycli. I tym sposobem istnieje i zacliowiije si

ycie spoiecziic. Ale jakie powinowactwo by
moe midzy nauk, a niewiadomo^ci, midzy

jndrcem a prostakiem, zwaszcza jeeli mdrzec

wiecki pogardza wszystkiem tm co nie jest

jego mdroci; skde si wy rodzi pocig bez

którego ycie spoeczne by nie moe.

Gdyby nauka zamiast czem jest w istocie,

ozdob ycia spoecznego, mogta zosta jego

podstaw, zawsze zostaoby wane zapytanie

do rozwizania: jaka naukal wszystkie nauki

? siostrami, a ^midzy niemi prawo pierwo-

rodztwa nieistnieje, kady najwicej ceni nauk
któr przyrodzon dnoci swoj najlepiej

zgbi; s tacy, i takich nie mata liczba którzy

pogardzaj temi naukami od których natura

waciwego genjuszu.ich oddala. Ale có to

znaczy; uczony w jednym przedmiocie nie wi-

cej ma prawa odrzuca to czego nie umia zg-
bi, ni ten, co nic nie zgbi, odrzuca wszyst-

kie nauki bez wyjtku. Sniadecki chcia aeby

matematyka kierowaa czowiekiem , nawet

jw yciu potocznem, niektózy filozofowie zno-

%vu odrzucaj matematyk twierdzc iz ona
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wysusza serce. Inni wyczne owiecenie czo-

wieka orldaj naukom przyrodzonym szczegól-

nie we Francji przez czas nie krótki ta scien-

tyficzna aberracja panowaa. S tacy którzy

uwaajc literatur nadobn jako ognisko okoo

jktórego wszystkie nauki. si zbiegaj, jak pod-

danki u nóg królowej, jej przypornczaj u-

ksztacenie jcia tOAvarzyskicgo. Niczego tu

nie mówi j czegoby wszyscy niewiedzili a tym-

czasem spoeczestwo ludzkie mieje si z tych

prónoci uczonych, i postpuje bez samopozna-

nia swojej dnoci, o które nawet mao si

troszczy do celu , co mu go przeznaczy ten

o którym wyrzek prawdziwy mdrzec, et tra-

didit mundum disputationibiis eoriim. Powie

kto e kierunek ludzkoci nie zaley od tej lub

owej nauki w szczególnoci, ale od filozolji

która wszystkie nauki razem zaAviera. Ale na

to miem odpowiedzie tem dilemmatem. Albo

filozofja jest mioci wiedzy, albo sam wie-

dz. W pierwszym wzgldzie nad adn nau-

k niema wyszoci, bo kada z nich jest take

mioci wiedzy. Jeeli jest sam wiedz, wic
nie jest nauk, ale jest Bogiem, albo bawanem
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klurcmii óhl.^kaui wyznawcy Bóstwo przyznaj.

Obierajcie.

Rcligja jedna kieruje spoeczestwem, bo

ona jedna do tego posiada wszelkie warunki,

bo chocia'^ rzeczy które nam objawia czstokro

przechodz nasze pojcie , sposób w jakim je

objawia bez wzgldu na zdolnoci umysowe

tego, lub owego jej wyznawcy, robi;| je dla

kadego dostpnemi, nie w tern znaczeniu by

az niial zupene pojcie rzeczy objawionej, bo

to byd nie moe
,
gdy istota zalena , nigdy

z natury swojej nie pojmie rzeczy bezzaleznycb,

póki sam Bóg cudem swojej aski, nie owieci,

jej umysu; ale kady aczkolwiek nie pojmuje

jakim sposobem rzecz objawiona jemu by mo-

e , wie dobrze czego wymaga od niego nauczy-

ciel. Bo gdyby nie rozumia nauki
,
jakim spo-

sobem mógby z niej wyczerpa zastosowania

praktyczne. Prawo wszystkich obowizujce,

musi by przez kadego dostatecznie pojte, a

im wicej jest pojte, tym jest skuteczniejsze.

W fllozofji przeciwnie si dzieie, najwiksi jej

mistrzowie czstokro jak najmniej s zrozu-

miani przez swoich adeptów, i ledwo jedne
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ksifjzk wydadz, nalyclinnast mno/. si ksiki

zby myl tego niby pierwotworu wyttómaczyd.

I Ilegel cigle si uskara e niejct zrozumia-

nym przez swoich adeptów. Doprawdy trudno

wydobyd obowizki jakiekolwiek z zasady nie-

zrozumianej. Napróno zechc odwróci adep-

towie filozofji ten argument przeciw Religji,

gdzie take uczeni staraj si objania texta

wite, bo tu rzecz zupenie inna. Stan pi-

mienny nie jest stanem przyrodzonym Religji,

ona jest sowem a nie ksik. Jeeli mamy ksi-

gi reiigjine, to tylko z wypadku. Gdyby nie

byo faszywych Ewangelji, Apostoowie nigdy-

by nie napisali prawdziwych. Bo Chrystus nie

zamkn w ksikach swojej nauki, ale w spo-

eczestwie zywotnem, któremu nada prawych

pasterzów, a w którem obieca sam przemie-

szkiwa az do skoczenia wieków, Chrystus jest

sowem Boem, a nie ksik Boga; a sowo

jest zawsze yjce. Ewangelji bym niewierzy,

mówi wity Augustyn, gdyby mi Koció Bo-

y jej nieda. I stdto czowiek nie umiejcy

ani pisa, ani czyta, moe by równie gbo-
kim, wielkim, wzorowym Ouzecijaniiiem jaJi
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dok(or korida. Bo cala nasza nauka hdac zy-

Mofn, jest w cigej czynnoci, a ka/dy czyn

Ciirzccijan«ki wgi(,^bia nas w nance Clirze^ci"

jaskij, bez dny cli zalcznycli srzodków, jak

naprzyklad czytanie, rzecz po/ytecznp, jednak

za niezbdn uwaa si nie mogca. Filozolja

przeciwnie jest cakowicie w ksi/kacii, bo

juzci filozolja adncy laski nadwyszej nie da-

je. ebym si cliciai odiodzi w Keligji ug-

szczalbym tajemnice wite, uczestniczybym

w Sakramentach! dopctnialbyni czyny wiary,

nadziei, i mioci Boga i bliniego; jednem so-

wem: dopeniabym to co mi jest nakazane, a

to co mi jest nakazane pojmuj, i wanie dla

tego ze pojmuj, uskuteczni- mog, przy po-

siku który mnie do mierci nie odstpi. Ale e-

bym si cbciai odrodzi w nauce, przypumy

ze temu kamieniowi filozoficznemu wierz

;

musiabym si zanurzy w lisikach, a na ko-

cu pokazaoby si e ta mozolna praca na nicby

mi si nie przydaa. Bo jeeliby m poj doka-

dnie jaki systemat filozoficzny, ten systemat

tern samem e jest pojty jest martwy
,
jako

aden filozof tego nie zaprzeczy, e poty syste-
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jnat jest ywotny, póki nie jest okrelony. Ja/j

tylko jego rozhior jest tak dokiadny %e. Cfa^^y

moe wiedzied czem on jest, jii/ przeslaf istnie-

yjywotnie, naley do histoiji filozolji, tUz njun.

jest filozofj.

DJa czego na i^wiccie uczonym jnz lufdJCUtu--

my, ani Piatonikow, ani Pcrypatetykow^ o/tu^

Cyników, ani Kartezjanow, ani SpiMc>iUeue<^<«/^

ani Wolterianow, przynajmniej cislycli. O^to^

dla tego, e te wszystkie systemata s tbi vAc'tt^

dome, ze nie trndno im nada formii!y. cNau^

lizm zapewne e ma niezliczone mnóst\vc?^J^77^%t>

ników zagorzaJ^^ch midzy nczonymi w^Jte^

go rodzajn. Temu si dziAYic nie trzeh.i, ^jf^'

szcze jest zagadk której sowo kady po^ii/t'

bia sobie e wynalaz. Niechno to sowo w^o^e

rzeczywicie odgadnione, wtedy ten i^yS^jn£C

zostanie opisanym tak dokadnie, e kixZ(u^ ^^^l

wiek obeznany z czytaniem zroznnii ««;. po^

formua jasn. Ale wtenczas bdzie ^i ""P^

martwym, i przyjdzie kolej na nowy rfy^^U»»«»^

równic s pocztlvU ciemny , rijwnic zdfO%umu»:r

y, którego stronnicy, take mówi h^a Q L<Jy

co niewielk wiar do tego nowego a-i^^^u*^

Miesz. T. II. c
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przyo, ze nic s odrorlzcni w nauce. Dziw-

na to jest zasada .s|)oleczei'ist\va, która o tyle

tylko jest (Iziaiawcz.i, o ile jest niezrozumian.

Adeptowie lilozofji myl ze si Ayywin

z pod tego nielitoeiwego zarzutu, rohiac jak
rónic midzy lilozofja a systematami lilozo-

ficznemi, ale ciiobymy w tm przyznali im

suszno, to przyznanie adnej pomocy im

nieprzyniesic, bo ta filozofja numenalna uwa-

ana sama w sobie, a nie w fenomenach jakic-

mi sa systemata filozoficzne, gdy nikomu nie

jest, i nie moe by znajom, nic moe suy
za osnow adnemu rozumowaniu. ^Yyclodzi

ona naAvet z kraców ludzkoci, bo takowa fi-

lozofja nie jest czem innem jak: Vsio beaiifca.

Chrzecijanie do niej wzdycliaja, jednak rozu-

mowa o niej , nic mieja. Wic chocia filo-

zofowie rozróniaj sarn filo/ofj, od syste-

iiiiatow filozoficznych, to rozrónienie jest uu-

dne, bo nikt adnego przedmiotu zna nie moe
tylko w jego bycie fenomenalnym. I to jest

rzecz tak pewna, e adept lilozofji zawsze ma

za zupena filozofja, ten systemat którego zo-

sta zwolennikiem, wszystkie inne nazywajc

• »... V
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Systeniatanii ju nicfiostatcczncmi dla umysu

hidzkicgo, litórc przesiawszy by zywotiieiiii,

iialoi} tylko do liistorji nauki.

Clirzecijanln robiticy akt wiary, bynajmniej

siebie nie ponia, bo ten akt tyczy si tego,

kióry ani chce, ani moe zwodzi czowieka.

Przypumy e si myli, myli si jak kady wy-

znawajcy religj, która sowa ludzkie, za sowa

Boskie podaje, ale w zasadzie swojej nie myli

si, bo ta zasada jest: e sowom Boym ko-

niecznie wierzy Irzeba. Ale adept zagorzay,
•

który przypuszcza ze kierunek spoeczny do fi-

lozofji wycznie naley, w samej zasadzie po-

penia bd, bo robi akt wiary w rozumiu ludz:^

kim; rzecz mylna, zalena, zmienna! a jeeli

mie pogardza, takimi, co tylko Bogu przyzna-

jc nieomylno, we wszystkich wiadomosciacU

wycznie ludzkich , zachowuj szlachetn Jiie-
-5*

])odlegto, nic innego o nim nie powiem, tylko

e jest politoAvania godzien. ..,

adna lleligja zupenie bdn by nie moe,
*

.
' ''' '

*

'

jednak prawda religijna, (aona jedna jest praw-*

d w caej rozcigoci tego wyrazu) moe byc

'

tak zamiona, tak oszpecona, e zaledwo lad



Ifd^i^^ iiA po/os(unie. i*izocie i t<;ii ssczalek

\*nfcei j><>/vtku |)i-xyiio.si Jiidzioiii, ni te zaro-

SAA/yrutH^ it.-!(iki ludzkie. S/czutki iiajinniojsze

'f^T^wiwy l> jskiej, ledwo dostrzeone wród Ij1<^-

^K^y ^dolay przecie jakie wzy spoeczne

0t4U<H^Jt:^. Najwzniolejsze • niozofje ludzkie,

uAAiaJ^^ i;noj<j niedolczno w iiprzadkowaniu

'4Crfle^n&v\ narodów, a przecie filozofja skary

^?^ nie i>ioze e sia materjalna zawsze jej si

Cft^e/ruAO', widzielimy j dziaajaci| z t sil,

/iM^ i/7dLfanek w jej rku pozostawa. I eói

«M»<L CtToiKtó dla szczcia ludzkiego, albo ni,

yiu4C XeLMcLiUi\ Aureljusza, albo same niedorzecz-

%tici it^ za.Jnljana Apostaty, albo same zbro-

Oiilgj^ we Francji przy schyku zeszego

^tf^^iCu Fryderyk wielki, ów najsamodziel-

M^U Monarcha swojego czasu który swoje

MKi6^<^<i tsobist wcieli w szczupe pastwo

-^yteieitS/iodziczone, jeeli jako czowiek pry-

w<t?ny ^T ubytku oddawa si rozpaczliwej {i-

(jtyiufi ^i^cf^go w ieku ,
jako król nadto szano-

w*Jt iiuf^t/ifii: , by j w pastwie swoim mia

(^&5«x wA J^^>^'><i j<^j y^astosowaniom. W niczeni

.^cUt}%<kfhkif yl<i \viyly^\A\i na jego rzdy, otacza
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sio nimi, szukajc z nich rozrywki w cliwilacli

wolnych od zatriidnieii pracowitych , tak jak

jogo przodkowie w wiekach rednich otaczali

sU} ludznii innego rodzaju, którym sto niedo-

rzecznoci przebaczano , za jedno sowo dow-

cipne.

Filozofja jest nauk wieJk, poyteczn, nie-

zbdn dla rodu ludzkiego, któremu zawsze

towarzyszya. Jej dziaanie objawia si we

w szystkicli naukach , które rozwijaj si w ci-

sym stosunku z objtoci poj filozoficznych

spoeczestwa w którym powstay. Mao jest

systematow któreby z jakiego wzgldu, nie

o!)jasniay jakich wanych zada naukowych,

i ju wyznaem c wysoko ceni metod histo-

r3czn któr si uniemiertelni Hegcl, post-

pujc drog utorowan przez Vico, Ilerdera, a

któr wskaza Bossuet. Estetyka lianta jest za-

pewne najwikszy dar jaki sztuka otrzyma mo-

ga od filozolji. Kr} tyka literacka czemzc jest

w istocie bez jakich zapasów filozoficznych, a

przynajmni(!J bez sposobu Avidzenia filozoficzne-

go. Ale ta cze któr mam dla tej wielkiej

nauki, nie jest bawochwalcz, oddajc spra-
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wicdliwo zasliigom jakie ma, w podniesieniu

ledwo nic wszystkich nauk, nie mogc^ nie wy-

zna iz w rzdzenin pastw, w organizacji cia

politycznych, filozolja z caiyin orszakiem nauk

jej towarzyszcycli, zawsze okazaa si niedo-

n, Ijo zywiol prawodawczy nie ohjawia si

itauk:), ale powoaniem szczególnym, którego

warmiki, wychodzij z obrbów potgi i zdol-

noci ludzkiej.

Prawdy naukowe nie s bezzalcne, kada

nauka ma pewn summ prawd stosunkowych,

jakoby ogniwa wielkiego acucha. Uczeni mo-

g powiksza ich ilo, i rzeczywicie je zwi-

kszaj, ale prawda naukoAva nie mozc by prze-

niesiona po za waciwe jej obrby, bo zasada

która w jednej nauce jest? niezaprzeczon praw-

d, przeniesiona do innego szeregu wyobrae

czyli po prostu do innej nauki, moe by fa-

szem. Nawet w teje samej nauce, nowy po-

stp, a nawet 'Wpatrywanie si z jakiego no*

wego stanowiska wprzódy niespotrzeonego,

moe prawd dotd nieprzeczon zni}', ub

wyguzowa okazujc ju jej niewaciwo.

Bo kada nauka nic bdc objawieniem, ale w^y"
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pracow.ailicm, /arliirj prawiy hezzaloznj oka-

za nio iiioc. Absolutum rilozoficznc jos( to

iiinicj Jul) >Yicój logicznie rozwinite ahsiir^

(htm. I aHiie rozumowanie chociaby Jiajci-

lojsze o jogo bycie iiieprzekona zdrowego roz-

sdku. Jeden filozof w staroytnoci z wielk{|

cisoci dowodzi, e nie ma rucliu w naturze,

ale ten którego usiowa zhoidowa do tak dzi-

wacznego zdania, iiie zada sobie pracy by go

zbija rozumowaniem, Avyszedt z komnaty, i

teiii, najgróntowiiiej dowiód e ruch istnieje.

adna nauka nieposiada bezzalenej prawda

naukowej, bogdyby jakakolwieJv prawda nauko-

wa ni bya, byaby prawd powszechn, gdy
l)ezza]eno nie daje si podziela na kategorje.

Rozmaite systemata w jakiejkolwiek nauce, by
mog i s rzeczyAvicie przeciwne sobie, co

jednak nauce nie krzywd, ale owszem pozy-

telv przynosi. I w rzeczy samej systemata nau-

vowe nie s sam nauk, bo ta pojt by av zu-

penoci nie moe. Nauka yje pod warunkiem

i postpowa bdzie, ale systemata objawiaj

nauk, w rozmaitych chwilach jej bytu. Jedno-

czesne przeciwnoci jednego systemata, z dru-



X\TI

gim systcmatoin, obudwom krzywdy nicprzy-

nosz, inog.| one nawet ohadwa niie równ
suszno za sob, bo tu tylko idzie rzecz o po-

znanie prawdy zalenej, a zaleno ma t}si-

czne wzgldy. S prawdy naukowe do któryck

czuj pocijjg, ale jeeli s (ylko naukowe, nic

pokadam w nich wiary tak silnej, bym az po-

gardza tymi, co si im nie poddaj. Jake móg-

bym wyrobi. Av sobic, bez nadwerenia umy-

su, wiar bezwzgldna, do prawdy stounko-

wejl, a poniewa wszystko mnie omyli moe,

i intuicja, i zmysy i rozumowanie, nie widz,

niepojmuj innego criterium tylko ol)jawienie

Boga, i t Jak która mnie wewntrznym, a

tajemniczym sposobem przekonywa ze si nic

myl, a przekonywa do tego stopnia ze gotów

jestem ywot i szczcie moje oy, dla dania

wiadectwa prawdzie któr tym sposobem o-

trzymacm. Co si tyczy prawdy naukowej jeli

czuj do niej pocig, jedno mam Xy\ko eriterittm

do oszacowania c/^y ten mój 2)ociag jest prawy,

lub wystpn)^ Czy ta prawda wprost lul) ubo-

cznie nawet nie sprzeciwia si prawdzie objawio-

nej. Jeeli si sprzeciwia odrzucam j bez naj-
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mniejszego wahania, ho prawda stosnnkowa

ustpi musi prawdzie iezzaleznej
,
jeeli si

nic sprzeciwia, smialo oddaj si pocigowi,

jako rzeczy niewinni^, a jeeli mam jakie zdol-

noci, podclilcijiac sobie mog, i s tego pocijgu

roz\vin.'j potrafi , nastpstwa poyteczne.

Ale e roznm ludzki pomimo swojej potgi,

jeeli nie jest kicrowanj^ pochodni wiary, mo-

cen jest skoni siebie do najwystpniejszych

zbocze, e pycha jest matk zatracenia, a e
Indzie uczeni na nieszczcie s skonni do py-

chy, mog wice uwierzy, ik wydobyli z nanki

swojej jakie absolntvm naukowe, jaki klucz

do WSZ3 stkich wiadomoci, a wic ze maj pra-

\i o ogasza jaki dogmatyzm naukowy. Gd}^-

by ludzko dobroduszna, zamiast wyszydzeriia

tak dziwnego przywaszczenia zaufaa tym ka-

panom prawdy nowego rodzaju, cóby std

wyniko? Oto npadek a nie wzrost wszystkicli

nauk. Bo nauka w jakiem mniemanem absoli-

nm, które jako rzeczju dokonana, niedopuszcza

rozwinicia, skrystalizowaaby si w jakich

ksztatach statecznych , a duch nauki natych-

miastby si niotnit. Hegelizmu adeptowie w l*ol-

Mieiz. T. u. D
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szczc usiuj (o zrobili z fllozofjl. co niedawne-

nii czasy klassycy chcieli zrobi zMiteratuiy, a co

Cliiczycy clokonali ze wszystkicmi bez wyj-
tku naukami, które u nich ju przyszedszy do

bezzalcnój doskonaoci, rozwini(j'cia nic potrze-

buj. Mylaem zrazu e pan F. Z. jest myli-

cielem szukajcym prawdy, widz e jest Man-

darynem lilozoiicznym który ja posiada.

Ten pocliop do dogmatyzmn rzadszy w sta-

roytnoci, cigle si okazywa miedzy mdrca-

mi bliszych wieków, cigle te Ivocio Chrze-

cijaski jemu si opiera, obstajc za swobod

umysu ludzkiego w tern wszystkiem co si nie

tyczy, ani zbawienia w wiecznoci, ani porzdku

towarzyskiego w czasie, szanujc w olno czo-

wieka na obraz Boga stworzonego. "W obronie

tej wolnoci susznie ukara Galileusza, którego

{przeliczna hypotesa dotd nieprzestaje by nau-

czan w Rzymie, a który tej swojej teorji nau-

kowej z uporem chcia nada jak sankcj

Bosk, by j podnie na stopie dogmatu. Usi-

owanie potworne, bo eby prawd naukow
zrobi dogmatyczn, trzebaby wprzód dowie
e nauki s celem, kocem czoAYieka.
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Kcligja wymaga uszanowania, i dusza szla-

clielna i prawa tego uszanowania jej nieotlmó-

^\l. YNszelkic zaniacliy na jakikolwiek porz-

dek towarzyski istniejc)' s wielkim wystp-

kiem. Bo nie ma porzdku towarzyskiego któ-

ry In- si nie rozwin z jakiej prawdy Boskiej

mniej lub wict^' pojtej. Co si za t} czy in-

n} f ii rzeczy obcych, moemy bez obawy, swo-

bodnie si odda pocigOAA i Jub wstrtowi jaki

do nich czujemy; a jakkolwiek ceni nauki, i

wedle zdolnoci jakie mie mog, lubi je upra-

wia, gdybym jednak spotkaj si z czowiekiem,

któryby je lekceway, a zreszt bjt pobonym

i skromnym w obyczajach, przy rozsdku przy-

rodzonjm, nie wahabym si z nim zaw^rze naj-

cilejszych stosunkowa A co si tyczy nauk,

gdybym móg uwierzy, e za ich pomoc od-

kryem jak prawd socjaln, najzi)avvienniej-

sz dla ludzkoci, a o której Boskie objawienie,

jakoby przez jakie roztargnienie, przemilczao,

i w takim razie nawet, nieodwaybym si jej

ogasza; wprzódy starabym si przekona ,

czyli mam do tego powoanie. Bo w szelka praw-

da zdolna uszczliwi ludzi , niezaprzeczenie
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pochodzc od Boga, ton co j ma ogasza, iikisi

okaza jaki<> przekonywajce uiadecfwa, /c

jest powoany do tego ogoszenia, wiadectwa

jasne , i o których prostak nawet móghy si

przekona. Bóg objawiajc prawd, ziozyl jój

zakad w towarzystwie \a i(!oczneni a nie taje-

jnniczjn, ho czowiek bdc istot która byt

swój tylko w towarzystwie zacliowuje, prawda

nie inozc by poktn, ani odosobnion, ale musi

by w stowarzyszeniu noszcem wszystkiecechy

stowarzyszenia. A jak tylko ono jest niem

,

musi mie jaki rzd i jak liierarchj, jedneni

sowem, jaki jawny porzdek, zdolny do uoso-

bienia togo towarzystwa. I tak kiedy nasz Zba-

wiciel sam pierwszowzgldnie owieci wite-

go Pa\> a, 1 powoa go do Apostolstwa midzy
poganami, niedozwuii mu. wprost rozpocz

swojego zawodu, ale kaza uda si do Anna-

njasza jakoby dzierzyciela wadzy miejscowej,

nie chcc narusza porzdku, bez którego stowa-

rzyszenia by nie moe.

Có znaczy e niozofowic, sil potnego

umysu porzód cieniów bachowalsJ wa, przej-

izeli jakie prawdy chrzecijaskie} Ze b} ii tacy
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co |)0/nnli jedno Bóslwaj a wic uwicr/yli

w prawdziwego Boga. O lem nic jestem przc-

k(uiany /eby drugie z pierwszego koniecznie wy-

pywao. Ilo nie jest jedynym warunkiem

Bóstwa, trzeba je pozna ze wszystkiemi jego

wasnociami, bo Bóg jest cakowitym w kadym
swoim przymiocie, odj nui jc<len z nieb, jest

lo Bogobójstwo, gdy Bóg obrany z jakiegokol-

wiek swojego przymiotu ju niejest Bogiem, lii o

wie czy cze jednego, ale nie uzupenionej^o

Boga, nie jest gorszm bawocbwalstwem od

wielobóstwa.

A jeeli to ma by rzecz pewn, e Sokra-

tes nie tylko pozna jedno Bóstwa, ale nawet

wszjstkie waciwe mu przymioty, ta naid^a,

ze niebya z powoania, adnego te skutku nie-

otrzyn)aa w spoeczestwie. Bóg filozoficzny

na filozofacli tylko móg zrobi w'ttenie. l\rew

mczenników (móui jeden wielki Doktor l\o-

cioa) nasienie Clnzecijan. Ale mier Sokra-

tesa tak si okazaa jaow jak jego ycie. A
chocia tu mier zostaa jakoby godem filozo-

fji , niemiabym twierdzi: e nie bya zasu-

ona.
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Pogaiii/iu nieby! Iiul/Kiin wymysem o priori

By! stopniowem skaeniem objawienia Boskiego

•w prawie natury. To skaenie byo zapewne

okiojine, ale niusiaty w nieni pozosta jeszcze,

jakie silne prawd}'^, klcfly az zdotafy wyrobi

spoeczny ywot staroytnego wiata. Poslan-

nik Boga janieby ujrza szcztki prawdy obja-

"wionej, kr5'jqcej si ^v bauocliwalstwie, a je-

dna k cakowity ten systemat spoeczny oywia-

jcej; i byi)y zdolny je zacbowa, oddzielajc

od nieb bdy ludzkie, bo Bóg by na to uyczy

nui rzodków, wycbodzcycb z kraców mono-

ci i wiedzy ludzkiej. Wszake Bóg w starem

przymierzu zachowujc prawd w synagodze,

cieni jej poznanie w jednym tylko nielicz-

nym narodzie, a obcujc z Patrjarcbami i Pro-

rokami tegt) narodu, podobnego powoania nie-

cliciat im udzieli. wiat pogaski czeka mu-

sia na prawdziwego posannika który jest ra-

zem i Bogiem i czowiekiem. Sokrates wic

narzucajc ziomkom,"myl zblion do prawdy,

ale nie natcbnion, tylko wydob} t si nadzwy-

czajnego umysu , w obliczu Boga móg ucho-

dzi za przywaszczyciela, w obliczu szafarzów
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siy polifycznój narodu za wichrzyciela. Gdyby

jego zawód byt najszczliwszym, cózby z tego

wynikio, niewszczepilby w narodzie czci praw-

dziwego Boga, bo do tego nie mia powoania,

ale obalajc przed czasem poganizm mógby mn

odj nadzieje rozkoszy elizejskich, boja Tar-

tarii, a wicby rozerwa wze spoeczny. Ani-

tns i Melilus mogli by ludzie podli, zawistni

sawy cnotliwego 1 gbokiego ma, ale mogli

by take obywatele cnotliwi chronic ciao spo-

eczne, od najwikszego zaburzenia.

Kocz te nazbyt dugie uwagi moje, pro-

testujc si przed Bogiem, ze mio prawdy,

a nie adna osobisto, prowadzia pióro moje.

Jeeli to uczucie dopucio mi wyrae przy-

osfrych do czegd si jednak nic poczuAvam,

niech to uczucie mnie wymówi przed mod} m
i znakomitym pisarzem który te uwagi pr»yAvo-

a. Gdy jemu tylko w niezliczonym tumie mo-

ich krytyków staraem si odpowiedzie , tern

samem przekonywam go, e go mieszcz w zu-

l)elnie odrbnej sferze. Pan F. Z. bdc jeszcze

modym , nic dziwnego e jest zapalonym zwo-

lennikiem szkoy która go zhodowaa. Jednak
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nic trac nadziei zckicclyó zbliywszy si do

sicbio, pospou artowa bdziem s tego S} ste-

uiatyczncgo uksztatcenia, s tego odrodzenia si

naukowego, i s tych wszyslkicli napuszonych

wyrazów któreini zarozumiuia filozofja pokry-

wa nicestwo swoje.
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Lubo juz niemao o fj malcrji pisano, nie zda-

je mi si by f o bya rzecz zbytkowna
,

jeszcze raz

zatrudnia ni czytelników
;

g^dyz u nas nauki poli-

tyczne cho wnajtidzniejszym s stanie, jednak prawie

w kadm towarzystwie o nich rozprawiaj, czne
namitnoci osobiste, do wanych zada spoecznych;

nie jest wic od rzeczy, rzuci cokolwiek wiata,

na og-ólne warunki bytu spoeczneg-o.

W ywocie kadego stowarzyszenia polityczneg^o,

trzeba rozróni dwie rzeczy zupenie odrbne, a któ-

re z umysu mieszaj, dla zagmatwania zadania sa-

meg-o z siebie do jasncg^o. Te dwie rzeczy s Udziel-

9WC (souveraincte ) i Izd. ^dzielno jest zawsze

i wszdzie bezwarunkowa, nic pod tym wzgldem, by
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ze w obrbie liitlzl;o.ci , nic isdiicje, i nie nioze

istnie jnlinliolwick wadza, hlóraby jj jahic gra-

nice pooy miaa.

Udzielno moe by wyraona przez jednego lub

liilku, ale jej natura wszdzie jest nieodmienna, w lem

szczególnie, e skoro przemówi, musi otrzyma po-

suszestwo bezwarunkowe kadj jednoslki stowa-

rzyszenia, i cakowitego zbiorowego ciaa. Gbyby

wola udziclno.ci w obrbach ludzkoci ogoszona,

moga przez nieposuszestwo czonków stowarzy-

szenia by nie spenion , tm samem istnicby prze-

staa: ale z udzielnoci zniknby razem wze
spoeczny. Bo ludzie s zczeni w towarzystwie

politycznem jedynie za porednictwem udzielnoci.

Udzielno objawia si czynnie w ogoszeniu swojej

"Woli, a jakiekolwiek nazwisko daje temu ogoszeniu,

czy bulli, czy prawa, czy ukazu, czy billu, kady

co nie chce jej by posusznym, wj"powiada wojn

stowarzyszeniu, którego jest czonkiem.

Rzd jest rodkiem obmylonym, by do skutku

doprowadzon zostaa wola udzielnoci. Rzd zaw-

sze jest warunkowy, bo jest odpowiedzialnym przed

udzielnoci. I kada jednostka spoeczna moe mu

si oprze. Nie w tm znaczeniu by a mu zostaa

nieposuszn, ale wtem, i mu ulegajc, ma prawo
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g-o osarzy, dowodzc mu, ie woli udziclnoci

albo nic speni, alho ja przestpi. Rzecz z siebie tak

jasna, c nie byo i niema udziclnoci, któraby nie

obmylia dla ucinionych poddanych jakich rod-

ków, aby ich skarjfi do niej dochodziy.

ycie spoeczne nie moe by bez udziclnoci, a sa-

mo spoeczestwo nie jest dzieem ludzkim, stad

oczewicie i udzielno niem nie jest, a wic z nicze-

g-o przed ludmi nie jest opowiedzialnq. Udzielno

jest niezmienna, bo jest dusz i wyraeniem cako-

witego spoeczestwa. Gdyby odmienia swoje przy-

rodzenie, spoeczestwo takeby je odmienio, rzecz

dla rozumu niepojcla. Ile razy usiowano prze-

ksztaci przyrodzenie udziclnoci, zawsze w skut-

ku tej jaowej usilnoci , naród albo skona, albo

przynajmniej zosta naraony na stan konwulsyjny,

po którym zupena niemoc nastpia. Ale rzd we-

dle woli udziclnoci moe si odmienia, i rzeczy-

wicie si odmienia. Kady postp w moralnoci i

ukszlaceniu publicznm, wyrazi si musi koniecz-

nie, nie odmian w przyrodzeniu udziclnoci, bo po-

kd naród yje, to by nie moe, ale w sposobie w ja-

kim rzd, czyli rodek objawiajcy wol udziclnoci

postpowa bdzie ze swojskiemi czonkami ciaa

spoecznego.

Tak pooywszy zadanie, zastosowanie bdzie
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lai polilyeziiejii ezyli spoleeznem, 3Ionanliija ma ziia-

ezj jednego, Arjsloliiaeja liiliiu, Demoljraeja >v.sz)s(-

kieh, iidzielnu nic moe hy-' inn, tyllio niunareliiczn

jakwKossji, Austrji, Prusiecli, Danji, Sycylji, lub

arystokratyczna, jak w Ang^lji, Francji, Szwajcarji,

a w adnym wzg^ldzie demokratyczn, bo udzicl-

no jest wadz rozkazujc, a spoeczestwo ciaem

posusznm. Nie moe by ciao spoeczne I)cz u-

dzielnoci, nic moe I)y udzicino bez poddastwa,

a rzd jest org^anem , którym udzicino do te^fo pod-

dastwa przemawia. Idzieno demokratyczna by-

aby takiej natury, e wszyscyby w nij rozkazy-

wali, a niktby nie h\i do posuszestwa ol)owiza-

ny, alboby wszyscy rozkazywali, a znowu wszyscy

speniali ten rozkaz. Nie ma potrzeby zbija po-

dolnych niedorzecznoci, kiedy intuicia przekonywa

nas przed wszelkiem rozumowaniem , e przy równo-

ci powszechnej, posuszestwo by nie uioc, e
rozkazujcy musi >y koniecznie wyszym od teg"o,

któremu daje rozkazy. Wszake mdro narodów

ju wyrzeka ten niezbity pewnik, />ar super parem^

non habet imtestatem.

Jeeli udzicino adnym sposo)em nie moe by

demokratyczn, rzd jeszcze mniej I)y nim moe.

Gboki Grabowski sprawiedliwie zauway w jed-
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wyraa myl sljpuiowania , tam ju jest jaka Ary-

stokracja. Kady wic rzd
, jakahykolwick bya jeg-o

natura, nie moe I)y inny tylko arystokratyczny.

Arystokracja posiadajc w niektórych spoeczestwach

ndziclno, w kadem spoeczestwie sprawujc rzd,

jest yAvioem politycznym, rzeczywistym, niezbd-

nym. Demokracja za nie mon-ac by udzielnoci, tyl-

ko przypuszczeniem, nie mogc by rzdem nawet

przypuszczeniem, czc'me bdzie w odnoszeniu poli-

tycznem , oto absurdum^ i nic wicej.

Kada zasada zastosowana do bytu praktyczneg-o,

moe i powinna si miarkowa wedle czasu i ludzi,

ale sama w sobie jest nieporuszona. Jeeli w naj-

wikszej swojej cisoci, okazuje mono bytu
, jest

ona jestestwem istotnm. Jeeli tylko wtedy moe
by praktyczn, kiedy si oddala od siebie sanlej,

jest tylko przypuszczeniem, marzeniem. Wyobra-

my sobie naprzykad spoeczestwo, gdzieby zasada

monarchiczna lub arystokratyczna w bycie praktycznym

bya posunit a do najwyszej przesady, adne-

|ro, by najmniejszeg"o umiarkowania nie dopuszczajc

w swojem zastosowaniu; i tu jeszcze nie wyjdziemy

z kraju rzeczywistoci. Wszake Hiszpanja przez

kilka wieków uleg-aa pierwszej zasadzie, i bronia

jej z takim zapaem, e a g^wiazda Napoleona, przed
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sze zabicjfi , olioo umiarkowania (ej zasady, dotd

wiele szczcia i poUoju, przyniosy Iliszparioni. >Vi-

dziclimy lakc udzielno arystokratyczna, nie miar-

kujc bynajmniej cisoci swoich zasad , wadajc

przez I)lizko trzy wieki Malt, w sposoltie jed-

nak do pomylnym, kiedy a J)lizko pótorasta tysi-

cy mieszkaców rozpodzi si mo^o na tej jaowej

skale 1). Nie potrze)ujc zapytywa Historji, odwo-

uj si do zdroweofo rozsdku, czy moe by krai-

na, gród, cmina nawet, klóraby sob rzdzi moga,

przez jedne dob. Rzecz niepodobna, bo zastosowa-

nie zasady, której punkt wyjcia jest «^S2/rt/M/y/, mo-

ie si oI)jawi w rozumowaniu, ale nie w bycie

praktycznym.

Bohaterowie Koliszczyzny byli cisymi Demokra-

tami, biegli upi i zarzyna tych wszystkich, co ma-

jc co do stracenia, juz nadto byli Arystokratami, by

a do ich szajki si poniy. Ale ici wodzowie Gon-

ta i eleniak tak dalece nie byli Demokraci, e na-

wet w czasie do krótkim midzy rzezi humask,

a wbiciu ich na pale, utworzyli byli jak Arysto-

1) Skoro w spoeczestwie ludno wzrasta i ma

rodki dostateczne dla wyywienia siebie; wtedy Rzd jest

usprawiedliwiony, jakiebykolwiek )yo jego przyrodzenie.
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Massy, jedne liozaljów, druofa muzyków, kuia dla ko-

rzyci pi(5rwszej miaa pracowa 1). cisy Derao-

krafa jesf ten, co pragnie równej^o podziau wasnoci, i

to co lat kilka powtórzoneg^o, zaburzenia powszech-

neg-o, wywrotu pooenia towarzyskiejfo wszystkich^

bezkarnoci dla rabunku i wszelkich zbrodni. Jest

wic w myli swojej towarzyszem, siepaczem Gonty*

A jeeli ta myl w czyn si nie zamienia, to winnimy

jedynic czujnoci rzdu, który dnoci Indiei podej-

rzanych z o.czów nie spuszcza. W rzdach sabych po-

dobne teorje wyrabiaj Muncerów i Gontów , w rz-

rzadach silnych tylko baznów jarmarkowych, ale wy-

stpek myli jest teje samej natury. Wic na po-

dobnie cisych Demokratów, pole arg-umentacjine nie

jest waciwe, a dom poprawy jest jedyn odpowie-

dzi na jak asug-uj , tm wicej, e w ich wy-

obraeniach oprócz samolubstwa nic upatrzy nie

mona. Wszake Jakubiny najzagorzalsze Francji,

i) ajdrobiliejsZC Szczegóy tej rzezi, s doslioald

opisane w rkopimie Adama Hrabi MosZczcskiego. .Test

to obraz naiwny, wystinwujcy na ja\v rozpusfc, wyszej

klassy. podo redniej , wcieko niijni^zej i najlicz-

niejszej przez redni ucinionej*

Mmnz. T. II. g ^ ;
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(leJwo Napoleon pooy koniec szalestwom rcwo-

lucjinym), umieli swoje ohywaJelsIwo pulinwar wie-

wymodlon purpur Xiec, lub wypodlon ko-

ron hrabiowsk 1). Zasada cisa demokracji jest

zbrodni, la zasada umiarkowana jest aLsurdnm lo-

giczne, bo jake miarkowa to , co jestestwa nie po-

siada. Monarchija, Arystokracja, bdc ywioami do-

datniemi, rzeczywistemi, mo^ stosujc si do czasu

i ludzi, miarkowa ciso swoich zasad, ale czem-

e modyfikowa zasad ujemn? jake zmniejszy

ycie temu, co nie yje ?

S tacy demokraci umiarkowani , którzyby radzi

zachowa swoje pooenie wzgldem swoicli pod-

wadnych , elazn , e lak powiem, prawic uciska-

j swoich nieszczliwych poddanych 2). W czem-

1) Warto zauw.')T<', e lic razy Bó^ chcc ukara
wystpny naród, dopuci mu zaburze \»eMnfrznyeli

,

•. anarchii, która z tych zaburzf powstaa. osHobodzouy

zawsze zosta prze/ wojsko. Dla czegó w wojsku ma
by ta sia porzdkujca , oto dla te^ro , e w wojsku

anarchii by nie moe. Cldy wojsko jest tumem, któ-

ry zosta uporzdkowanym przez ywio arystokracji czyli

stopniowania.

2) Stan wocian poddanycTi zwaszcza w dobrach

dziedziców popularnych jest okropny. Ci dziedzice zapla-



e s oni demokratami? oto w fem, e g-onij od

innych w pokatnych towarzystwach, gadzie g-ruhiastwo

i g-u|)slwo ida % sobq o prym, powstaj na przeciw

tani nierzdem w ciujji , a nieiimiejc zmniejsza swo-

ich wydatków , na zbytki, na karty, na utrzymanie po-

pularnoci ostatki si wydobywaj ze swoich wocian.

W wiehi dominiach wocianie skazani na kopanie kar-

czów do pdzenia smoy, cierpi "jód nieustajcy. W do-

miniach chlebnych nawet wielki niedostatek czu si da-

je wieniakom. Gód przy cikiej pracy , daje po>vod

epidemicznym chorobom, które czsto, ai do poowy bu!»

noci jednej wsi zmniejszaj. Z jednej strony roz|ui-

sta, zwaszcza modych wacicieli, zatruwa moralno

wieniaczek, z drugiej, nieumiarkowanie w wydatkach,

niszczy wieniaków obciajc ich bez miary robocizn,

bez wzgldu na ich zdrowie. Szczejjólnie w majtkach

lenych, dola poddastwa lito pobudza. Wszelkie sta-

rania opiekuczejjo rzdu okoo ule|)szenia ich bytu, s
sparaliowane zabiegami wacicielów. Marszakowie s
upowanieni aby takowe naduycia karci, ale oni sami

czstokro potrzebuj uwagi rzdowej nad postpkami

swoimi wzgldem swoich podwadnych : a chocia mi-
dzy nimi znajduj si waciciele umiarkowani , nieod-

waaj si spenia obowizków swoich , stanowezem

wdaniem si , midzy dziedzicami , a ich poddanymi
,

l>ol)y tym pierwszym naraziwszy si , a yjc midzy nimi
,

ich pooenie staoJ)y si nieznone. aden despotyzm

nie jest tyle straszny, ile <Icspotyztn uiassy.
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tych, CU otrzymali nad nimi wyszo stanowiska spn>

lcczneg"o, poczytujc t wyiszo, za przywaszcze-

nie i naduycie. Jest to równic rozsdnie jak g^dy-

by w wojsku porucznicy i kapitanowie, obstajc przy

swojej zwierzchnoci nad szercgowemi , powstawali

na przeciw sztahs-oficerstwu i jeneralslwu. Jeeli

dom poprawy jest jedyn odpowiedzi, na któr za-

suguj demokraci cili ; szpital dla szalonych jest

jedyn odpowiedzi dla tych niby umiarkowanych de-

jfiokratów. Lecz niewychodzc z krain rozumowaniu do-

stpnych, wyznaj, e nig^dy nieumiaiem upatrzy,

w teorjach statystów liberalnych formuy jasnj , to

jest okazujcej co noweg^o, a mogcego da si za-

stosowa do bytu praktycznego. Bo jeeli pragn

,

eby zasuga a nie urodzenie otwieraa wrota do zna-

czenia
,
pragn tego oo juz wszdzie istnieje. ad-

na monarchija nie wyrzeka si zasug ludzi z jakie-

gokolwiek stanu, i nie ma Monarchy, któryby nieli-

czy midzy sugami mouemi, znakomitemi, wyso-

kiemi stopniami zaszczyconymi , ludzi jak mówi no-

wych 1) arystokracja w tym wzgldzie nie jest wy-

1) Jeeli iiasK rzd w organizacji suby bd woj-

skowej , bd cywilnej , zabezpieczy pierwszestwo sta-

nowi szlacheckiemu , nie jest to pokrzywdzeniem sta-

nów niszych, ale \>yuiiarem i>pru\vicdli>>oci. !Vie trze-
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acziiiejszq od czystej nionarcliji. Nie byo udziel-

iioci arystokratycznej wicej cisej jak niegdy

vf Wenecji. Przecic ostatni jej doza Ludwik Ma-

nini, by z rodziny nowej 1).

Jeeli to ich g-orszy , ze syn znakomitegio je-

neraa, lub ministra naprzykiad, prdzej przebie-

y swój zawód, nieli syn nieznanego rodzica, po-

tpiaj prawo przyrodzone
,

prawo koniecznoci.

Wszake nia dostojny z porzdku rzeczy, do-

czekawszy si syna, ledwo e nie od lat niemo-

wlcych wtrawia go do swojego rzemiosa. Có.

ba opuci z uwagi, e wstpujcy do suby nic moe
by jeszcze znanym rzdowi. INic wic dziwnego, e
rzd szukajc jakich rkojmi monych , lepszego wy-

chowania, i zdatnoci, myli nie i)ez zasady, e pi*cdzj je

znajdzie w szlachcicu ni w synu kupca lub rzemiel-

nika, ale i ten jak da si pozna, jeeli si okae zdat-

niejszym , w cigu swojego zawodu wyprzedzi szlach-

cica.

1) Tu nawiasem rzuc uwag , e gdyby ostatni

doa Wenecki, by czonkiem jednej z tych rodzin histo-

rycznych, od wieków ojczynie zasuonych, jako Cun-

turenich^ Badoerow, Coruarow ^ nie wiem jakieby byo

na ten czas przeznaczenie Rzeczypospolitej , to pewna

przynajmniej, e aden z nich hauiebniejby si uieznu-

laz od poJplebcjusza Muniniego.
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wic dziwncg[o, ze przy zasobach podohnegfo wycho-

wania, i pomocy ojcowskiej, uzyskuje uatwienia, i

2 nich korzysta. Wszake hez wzgldu na poci.ig^i

lub wstrty do tej, lub owej formy polilycznej, tern

sauim, e rodzice daj"" kierunek wychowaniu swo-

ich dzieci, wszdzie tworz si rodziny odznaczaj-

ce si spadkowym zawodem. Jeeli w diukiem na-

stpstwie okazuj si pokolenia rolnicze, handlowe,

rzemielnicze , nawet uczone, có dziwnego, e prze-

jawiaj si w historij narodów pokolenia wojownicze,

administracjine, sdownicze, dyplomatyczne ? Wszak-

e kady cnotliwy musi ceni ten zawód, któremu

si powici , i rad go przekaza nastpcom swoim.

Jeeli oni miujc ojca, i do jego zawodu okazuj

przywizanie, to samo za nimi przemawia. eby
zapobiedz takowej arystokracji, (a w rzeczy samej

adna arystokracja innego nie ma róda) rzebaby

zabroni ojcom nadziera wychowanie wasnych dzie-

ci, albo nie dopuci synom przystpu do rodziciel-

skiego zawodu. Wyznaj , e wskaza na podobny

ilotytm synów, w nadgrod zasug ojcowskich, nie

jest rzecz ani sprawiedliw , ani godn , ani nawet

muzn, bo jake zastosowa do bytu praktycznego to,

na przeciw czego przyrodzony rozsdek nie moe si

nie oburza.

Jeeli pragn, eby wszyscy czonkowie zbioro-
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wftofo ciaa byli atc wszysliim równi w oMiozu pra-

wa, ai do teg-o stopnia by nic wchodzc w rónice

stanów i poJoeii towarzyskich za te same wykrocze-

nia, jedne natur kar wszystkim przeznaczy; pod

formu bezstronneg^o wymiaru sprawiedliwoci bez-

wzgldnej, okazaaby si rzeczywicie najokropniej-

sza niesprawiedliwo 1). Bo chocia kary rzekomo

bd równe, oszacowanie tych kar odnoszc si do

wyobrae nie tylko wasnych, ale jeszcze wicej do

wyobrae tych z którymi zachowuj si cige sto-

sunki, w rzeczy samej bd nierówne, g^dyz wcale

inne oka si w swoich skutkach. Przywizanie do

supa naprzykad, lub wiczenie pod prgierzem, do-

tykajc czowieka ^minneg"o, .bynajmniej nie odmie-

1) Prosz uwaa, ze nie upowaniam bezkarnoci, dla

klass wyszych , ale mówi tylko , e kary powinny si

stosowa do pocenia towarzyskiego ol>winionego. Poj-

mujemy, e kara pienina w jednakowej kwocie , nie-

zarówno dotyka bogacza i ubogiego ; vice rersa i kara

cielesna chocia tosama w jestestwie swojem , nie za-

równo dotyka czowieka z motochu, a czowieka, ktr-

reniu stan i wychowanie day wysze pojcia. Im wi-

nowajca jest wyszego pooenia , tym na wiksz za-

suguje kar , lecz kara powinna kara , me za u-

padla.
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ni jeg"0 pooenia fowarzysliicjjo, ani nni przeszko-

dzi zawrze maeskich lubów, z osol).*) jemu ruw-

ti, ani mu umniejszy nawet tej wzictoci , cojuj<i

pozyska midzy tymi towarzyszami z którymi cigle

4yje. Zapytuj, czy podobnej natury kara, dotykajc

czonka wyszego towarzystwa , chociaby tylko pod

wzgldem wychowania, okazaaby si w skutkach

swoich by tosama. Ale dla szczcia spoeczneg*!!

ycia, odwieczny rozs.dek oywiajcy narody, chocia

Tiie moe przeszkodzi podobnym teorjom zapisywa

si w prawodawstwie , nigdy im niedopuszcza zupe-

nego, zastosowania. I lubo ten ajomnt bezwgld-

nej równoci wszystkich w obliczu prawa, zdaje si

ty wgielnym kamieniem dzisiejszego prawodawstwa

francuskiego, podzia kar na ma.vimufn i mlninimn

stosowany wedle rostropnoci sdziów sumiennych

i wiatych, zabezpiecza cze przedstawicieli y-

wiou arystokratycznego, którzy w kadem stowarzy-

szeniu polityczneuijbez wzgldu na jego formy, zawsze

si okazuj.n.

Nie moe by trwaego ciaa spoecznego, by w nini

same z siebie nie wyrobiy si jakie korporacje, jest

to skutek ducha towarzyskiego* PrawodawstvTo u-

znaje ich byt, ale ich n'e tworzy, chocia je porzd-

kuje. \T kadej korporacji przyrodzonym sposobem

rozwinitej, musza si wyrobi jakie opinije . ja-
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kies wyobraenia, nic zawsze rozsdne, ale jej wa-

ciwe. Te opinije i wyobraenia stanowi jakoby

Corpf/s Jnris tych stowarzysze, i robi si silniej-

szemi od praw, bo dopeniaj si same z siebie,

a prawa obchodzi si nie mog^a , het najflcych rod-

ków wykonania. Im takoAve stowarzyszenia wysze

maj stanowiska, tym le opinije bd wyniolejsze,

bo stopie obyczajów i wychowania na nie musi wpy-

wa. I tak wysze stowarzyszenia bd miay prze-

sdy, nisze zabobony. I one bd spadkowo wko-

rzenione, bo pomimo wycznoci, wszystko dy aby

zosta spadkowem 1). I przesdy i zabobony nie s.!

zawsze do pog-ardzania. W nich owszem czstokro

jest zaród silnej narodowoci. Czysty racjonalizm

niebezpieczny dla czowieka pojedynczeg-o , dla czo-

wieka zbioroweg-o jest oznak najwikszej chórowi-

i) Podania jakieby nie byy s zawsze lepszym prze*

Wodnikiem , ni sd samoistnego rozumu. Scsimonisci

s ludzie bardzo rozumni
,
jednak Kade ich zdanie jest

gupstwem rozumnie powiedzianem. Potpiaj prawo

spadku nie chcc rozumie, e nadwerenie prawa spad*

ku, nadwera ywot spoeczny, a Zniszczenie tego pra-

wa , zniszczyol)y ywot spoeczny. Bo prawo wasno-

ci jest podstaw ycia spoecznego j a bez spadku nie

ma wasnoci.

Mi«a.T.H. ^ 3
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toci, którój tylko zjyrzyhiac spoeczestwa podle-

gaj,'!. Ale lo jest inalcrja o l;lór«'jl)y mona i po-

trzcbahy nawet obszerniej pisa. Powiem to tylko,

i pewnie nikt sumienny mnie tego nic zaprzeczy, ie

nic do dla narodów mie rzdy i prawa najdosko-

nalsze , ale trzeba jeszcze jakich opinji dobrowolnie

kiedy przyjtych nic wiadomo jakim sposolicm, ale

które przekazane podaniem na!»ray takij siy, ze

adnym sposobem ich przestpi nie mona. Wszyscy

ludzie mie mog, i mie powinni uczucie prawoci,

ale dla ukszacenia narodowego jeszcze jest niezbdne

uczucie przyzwoitoci 1), a lo rozwin si nie mo-

1) Xi(lz Luskinn rektor nowicjatu jezuickiego w W.nr-

szawic , w nocy napaihiicty /.(».sl,a w swojrj celi przez

/odzi(>ja , który go zmusi i mu odda musia jak
kwot pienidzy klasztornych ; ale zodziej nim wyszed

z pieuidzmi , bojqc si by Xidz haasu narobiwszy'

nie da mu czasu Myje z klasztoru , zmusi go , i
ten musia |rzysiv-jdz, e przed upynicniem dwóch go-

' dzIn , nie da nikomu wiedzie o swojej przygodnie. Xi;|dz

fjuskina wicie dotrzyma przysigi. I po dwueh go-

dzinach dopiero , wzito si ale napróno do cigania e-

go otra; wielu to zadziwio , e \idz Luskina tlotrzy-

ma przysig pod noem zbójeckim wykonana , a teiu

samem w niczem nicobowizujc. Ale on tak si tu-

maczy przed tymi eo mu to zadziwienie okazywali. ]\ie
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ze bez jakicg-o ywiou stopniowani.!. Bo jeeli

wszyscy zdoiaj.i poj, e wstrzyma si trzcha od

tego co jest niepoczciwem, tylko w rodzinach spadkowe

przodkiijacycli w spoeczestwie, mog-o powsta wy-

ohracnie, ze równie trzeba si wystrzega rzeczy nie-

przyzwoitej, jak rzeczy niejfodziwej. "Wielkie jest

iiakoniec powinowactwo midzy cnotq a przyzwoito-

ci, a przynajmniej jest dowiadczeniem stAvierdzo-

ne, ze ludzie niezachowujacy przyzwoitoci av mo-

wie, w odziey, w oJ)CJciu si, s najczciej podli

i gnpi. Jeeli w klassie najniszej , midzy lud-

mi cokolwiek wicej usposobionymi ju si wyraa u-

czucie potrzeby jakiej przyzwoitoci w powierzchow-

noci, jake ludzie wicej szukajcy zabawy, ni po-

trzebujcy pracy, odway si nioga, do zrzucenia

tych wdzide, które z potrzeb towarzyskich si wy-

robiy. I przy podobneni zaniedbaniu wasnej g-od-

noci, czy uksztacenie rosprzestrzenia si moe ?

Naog-i szlachetne tworzce przyzwoito, która

lubo sama przez si nie jest cnot, ale poniekd j
zastpi moe, a zawsze suy jej za przedmurze, wy-

tlotrzyma przysigi wyiniiszonej licet^ sed non tlecet.

W tótn zduriiii jest myl gboka , i wielce cywiliza-

cyjna.
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rabiajq si \r rodzinach spadkowo posiadajcych wy*

sokie stanowisko w spoeczestwie. I z ich domów

ta norma nadobne^^o obejcia si, dobreg^o smaku, i so-

dyczy w obcowaniu, staje si wzorem dla tych wszyst-

kich, którzy dazn do uksztacenia. Gdyby opinija

publiczna zwichnita , stracia w najog^ólniejszej po-

wszechnoci ufno dla rodzin przechowujcych za-

kad poda przyzAYoitoci , wkrótce wszelka rónica

midzy domem bogacza, a szynkownin zacierajc si

stopnian)i, oba by si zrównowayy. Ale i obyczaj*

karczemne nastpiyby zaraz po przyjciu tonu kar-

czemnego. Bo niemniej rozumnego, jak uwaa ton

dobry, za 'rzecz tylko powierzchown. Jest to for-

ma zapewne, ale forma cile odnoszca si , do u-

gposobienia ducha, który t form si wyraa, Ja-

kieby niebyy zdolnoci narodu ,
jakieby mdre pra-

wodawstwo nie kierowao jego przeznaczeniem pod

>vzglcdem uksztacenia, wszystko to byoby niedosta-

teczne
, gdyby jaki ywio arystokratyczny, nie sta-

n na stray tych form tak niezbdnych dla ciaa

spoecznego. Ale, e narody w deniu swojem do

uksztacenia , przebiegaj zawód majcy met wska-

lian od Ojca i Stwórcy narodÓAv, dla ich wasnego

szczcia, musi si koniecznie wyrobi w ich onie,

jakie ognisko cywilizacyjne objawiajce si w tych for-

mach, którym kady umys szlachetny nic waha si pod-
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da. I to bez wzgldu na wstrty lubpociag^i j)olilycznc,

i natur rzdu któremu ule^a, a tern ogniskiem jest

arystokracja kraju 1),

Kady naród dqy do uksztalccnia, formy obcowania

klass wyszych objawiaj og"nisko cywilizacyjne naro-

du 2). To ognisko stanowi dejacto arystokracj na-

i) Arystokracja rodu jest ywioem politycznym tak

niezbdnym, e nie byo i nie ma stowarzyszenia, gdzie-

by si sama z siel)ie niewyrobia. W Kantonach Szwaj-

carji nazwanych demohratycznemi, jako Zug, Uri, Szwie,

i Underwald, jest po kilka rodzin , w których rku rzd
od wieków zostaje. W miastach anzeatyckich nawet

jest patricjat.

2) Oznaki powierzchowne wszelkiego rodzaju , nie

powinny by obojtne , dla wadzców z ramienia Boe^
go popchnitych, dla uksztacenia narodów. Mówi:
Piotr wielki uy caej nieugitoci swojej woli , by

skoni szlacht do przyjcia 'odziey Indów wicej u-

ksztaconych, jakby by jaki zwizek midzy uksztace<

niem a krojem sukni. Ten zarzut nie jest ani filuzo*

iTczny ani polityczny. W samej odziey objawia si

barbarzystwo lub uksztacenie. Zaniedbanie w odziey

do pewnego stopnia posunite, zawsze jest czne z za-

niedbaniem w myli i w postpkach, II nas pe na-

dobna w odziey swojej jest nierównie starowniesz wl

pci drugiej, i któ wtpi, e pod wzgldem uksztace-

nia, i delikatnoci w uczuciach na nierównie wyszym stoi
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rodow.i. GJjby wic naród nicposiada arystokracji, nie-

nosiadaby form, klurcmi uksztaccnic moesif; objawi*

A c rzecz niciiiog"aca wyda siebie w furiiiie, jestjako-

by nic istniejc, wic tm samem byby bez ukszta-

cenia. A e dno do uksztacenia jest dnoci
do szczcia spoeczncg-o w stopniu jaki si (jodzi o-

trzyma, wic naród majcy wstrt od arystokracji,

miaby wstrt od wasnego swojego szczcia, c«

wszystko jest absurdum ; a e absurdum jest fa-

szem, wic niemoe by dnoci powszechn, bo jed-

nem z najwanicjszycli crz^^reow? prawdy, jest zezwo-

lenie powszechne. To te za demokracj o})s(aj

krzykacze , ale massa narodu wszdzie j odpycha.

Nie ma sioa gdzicby poczciwy gospodarz chcc e-

stopniu. Przyzwoito w odziey jest rzecz tak nie-

zl)c(In , e gdyly w wojsku uaprzykad , zostaa za-

niedban, cay duch onierski h\ si mj wietrzy. Wszyst-

ko to jest cile zwizane z arystokracj. A jeeli kto

zechce powsta na arystokraoj spadkow, niech wprzó-

dy odczyta Uussa uajzaijorzaszego demokrat Will wie-

ku , litóry przyznaje, e arystokracja rodu, jest najroz-

sdniejsz ze wszystkici arystokracji. Gdyby wadza

monarsza nie pobudzaa cigle zasug osobistyci , koja-

rzc je z arystokracj rodu, sama z siebie wyrobiaby

si uajnikczcnmiejsza i uajobrzydli>vsza arystokrarja . a-

r>slokracja picuiv<lzy.
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ni syna , nie slara si dla nicijo o dzicMk dcihic-

g-o g-niazila, co ju jest oznak jahicj arystoliracji.

Powierzchowne oznaki przyzwoitoci, ccclinjnce

wysze czci ciaa spoeczncjfo , czyli arystokracja

,

s jedn z drogich spucizn narodowych. G<lyhyniy

mogli przypuci zupeny niedostatek cnót , one do

pewnexro stopnia zdoayhyje zastpi. Ale taki nie-

dostatek jest tylko przypuszczeniem. Do napisano

romansów dla podwyszenia wyobrae o cnotach

{rniinu , aby tm poniy opinije o stanie moralnym

klass przodkujcych. Lecz samo dowiadczenie prze-

konywa o wiolkoci i nieszczeroci podobnych oJ)ra-

zów. Wysze klassy tak jako i nisze z zasad Re-

ligii Chrzecijaskiej czerpaj wyobraenia swoje o po-

winnociach czowieka. A jeliby byo w tj nauce

zaniedbanie, pewnie wiccejby dotkno klass nisz.

Jest to tak pewne, e nie ma prawodawstwa przy-

znajcnfo jaka hierarchij spadkow, którcby nic-

wyraagao od czonków tej hierarchji , wicej cnót,

KViccej ofiar, wicej powicenia, nieli od g^mimi,

któremu za przykad suy powinni.

I w samej rzeczy, {jdyby naAvct wyobraenia cnoty by-

y równie silne, we wszystkich klassach, zawsze klassy

wysze na tm stanowisku otrzymaj picrwszestwo.Bo

wiele jest rzeczy korzystnych, nicsprzcciwiajcych si
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«n<)óic i) '/ Hiorych tiiowiili zacnejo roJu , chwyta

si nic mie , zehy si nie oniinn z prawidami przy-

zwoitoci wyznanenii u jeg^o kasty. Obok Heligji

wspólnej wszystkim, wyrabia si uczucie honoru, u-

ezucie wycznie arystokratyczne, chocia i plebeizni

umie pod niejo si podkrada, a klóre nie mniej-

szych odRelig-ji wyniagra ofiar. iVa nieszczcie czo-

wiek omija si czstokro z przepisami Religji , bez

nadwerenia swojeg-o pooenia towarzyskiego. Sam

Bóg litujc si nad saboci nasz , obmyli nam

rodki , do powstania z najwaniejszych wykrocze
,

przeciwko jeg-o witych praw, bo jejo prawo nie

tylko sprawiedliwoci, ale i miosierdzia. Tej li-

toci nie ma opinija oywiajca kast arystokratycz-

n. Nie przestaje ona na tem, e jej czonek nie

jest przekonany o win , dla jej szacunku trzeba je-

szcze, eby jak ona Cezara, nie móg by nawet

posdzonym. adna wadza nie jest tak silna , a-

by zachowa moga pooenie towarzyskie potomka

i) Ubieganie si za odkupami, by po kadej licr-

tacji uchwyci co odstpnego , nicsprzeciwia si bez-

wglduie cnocie. .lednak gdyby jaki Lubomirski lub Mni-

szech podobnem rzemiosem si bnwi « pie myl by to

mu wiele zaszczytu przydao.
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wysofcieg-o roJu» który wykroczy przeciwko hono-

rowi 1).

•Wijlpi nie mona, ze w tern Wysokiem i dostoj-

nem uczuciu, sq naduycia, które ju przybray ce-

ch prawa, ale same te naduycia okupuj si ponie-

kd duchem ofiary , a szlachcic godny teg"o nazwi-

ska , musi by nie tylko wyznawc , ale czsto i m-
czennikiem teg'0 ducha. Std nawet w obikaniach

kasty wyszej , zawsze si przebija jaka g^odno.

W pierwszym tomie Mieszanin robic wzmiank o

dawnej polskiej tyznie, bynajmniej jej nie chwalc,

chciaem okaza rónic midzy obkaniami klassy

wyszej a obkaniami terazniejszemi , kiedy nikczem-

ny plebeizm usiuje w wyskokach swoich przedra-

nia mów, których nawet w ich zej stronie, na-

ladowa nie zdoa. Powiedziaem ; jeelikto spo-

1) Prosz uwaa, ze mówi o honorze a nie o je-

go karykaturze. Wiem , e u nas s przyiiady liczne o-

sziistów karowych, którzy pobiwszy si jak wonicy,

sprowadzaj potem jakie kondescensje , na tych konde-

scensjach , karczemny krzywdziciel lub skrzywdzony, la-

da jak oczyszczony , daje wielki obiad , i tam przy rz-

sistych kieticliach, ofj;aszaj go na nowo czowiekiem

honoru. .Teli na podobnej uczcie , czowiek wietnego

rodu sio znajdowa, nie mog tego przypisa niczemu

innego, tylko duchowi pokory Chrzecijaskiej,

Mitu/.. T. u. 4
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miedzy nich z porywczoci pohrzuwdzi biedaha^

w szerokich dostatkach swoich^ trynajdowa hoj-

ne rodki do wynadgrodzetiia mu poniesionej o-

belgi. Na to powstao jedno dzieo perjodyczne war-

szawskie, tak jakbym upowania Iiidzi monych do

krzywdzenia blinich , z powodu ii pienidzmi mo-

g opaca te krzywdy. IVie pojmuj jak pismo ma-

jce na celu kierunek opinji publicznej , tak opacznie

tumaczy moe, rzecz z siebie tak jasna. Bdc
wyznawca Chrystusa, potpiam nie tylko obcl , ale

nawet przykro samowolnie zrzdzona bratu w Chry-

stusie. Ale jeeli ju jest przewinienie, nieche

przynajmniej bdzie zado uczynienie , nie tylko we-

dle wasnych w\obraeii, ale wedle wyobrae skrzyw-

dzonejjo. Nic albowiem z zarzutów teg"o dziennika-

rza , wywiza nie mog-em, tylko , e albo odrzuca

wszelkie zado uczynienie , albo mu naznacza jaka

norm , która kadeg-o skrzywdzoneg-o równie zado-

wolni powinna , bez wzg^ldu na rónic naogów

,

ucz,u, i poj. Zasad równoci wszystkich w obli-

czu prawa, które, bez jakiego umiarkowania, jest

ahs2irdimyv sadownictwie, chce przenie do wszyst-

kich odcieni ycia towarzyskiego , i przesad kasty

,

sam z siebie do bolesny, usiuje zamieni w prawo

spoeczne , nie zwaaj.c , e gdyby podobna usilno

moga by uwieczona, cakowite spoeczestwo wy-
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ziiohy siebie t opieki praw. "W stosiinltach z (owa-

rzystwem wyszern , szuka si przyjemnoci wzajciii-

nej , a nie zaspokojenia niezbdnych potrzeb, tak

jak w stosunkach ludzi gminnych , lub wyszych z ni-

szymi. W obrbach jedynie przyjemnoci , rzadkie

sa wypadki , by az obrazy osobiste miejsce mie mo-

gy, tem wicej , e sa w nich przyjte jakie prawa,

zaJ)ezpieczajce od uniesie nierozwanych. I cho-

ciaby za podobne uchybienia, opinija wymag-ala krwi

przelewu , same z siebie , te przypadki s tak rzad-

kie, e ule^ranie temu przesdowi, nie zagraa jeszcze

porzdkowi spoecznemu. Ale g^dyby or samowol-

ny rozstrzyga! wszystkie kótnie, wszystkie niesmaki

wszczte po szynkowniach i midzy warsztatami, ja-

kaby bya powaga urzdu, jaka sia prawa ? I czy.

podobiestwo wprowadzi taki rodzaj stosunków, mi-

dzy osobami klass rónych , nawet wychowaniem mi-

dzy sob nie zrównowaonych. Kady rachunek mi-

dzy czowiekiem uksztalconym, a jego rzenikiem, lub

szewcem , koczyby si najczciej bojem pojedyn-

czym, bo dopuciwszy stosunki równoci' przy ró-

nicy wyobrae, czowiek wyszego sposobu mylenia,

cigle czuby siebie obraonym, przez czowieka ni-

szych poj, le wychowanego, nie umiarkowanego wmó-
wi, a który miaby siebie za równego jemu.

Gdyly lak dziwaczne marzenia, mogy si zasfo-
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sowa do bytu praklyczncg-o, spoeczestwo doczeka-

oby si najohydnicjszj dzikoci. Ale wianie ta

Massa dla której mniemanej korzyci to marzenie jest

"wymylone, nigdy si jemu nie podda. Wyrobnik, rze-

mielnik, majqc zdrowie swoje, zajedyny zasób, którym

i siebie swoje rodzin utrzymuje, nadto je ceni by je

rozmylnie mia naraa dla wmówionego przesdu.

Zawsze dla nieg"0 wynagrodzenie pienine , bdzie

dostateczniejszem zado uczynieniem , ni los wt-

pliwy pojedynczej bitwy. Wszake nawet w stanie

szlacheckim, opinija jakkolwiek przesdna, nie roz-

cig'na jednak do wszelkiego rodzaju krzj^wd , ko-

niecznoci imania si zabójczej broni. Dawne nasze

prawodawstwo przez szlacht utworzone, przez szlach-

t dopeniane, a której waleczno, naszej w niczem

nie ustpowaa, chocia w Statucie litewskim, uzna-

je wypadki, gidzie bój pojedynczy ma rozstrzyga zaj-

cie dwóch szlachetnych mów, ale zawsze za po-

zwoleniem Zwierzchnoci
,

przypuszcza wicej nie-

równie wypadków , g-dzie kary pienine wynagro-

dzi maj krzywd szlachcicowi zrzdzon. Jeeli

wic czowiek mony, dopuciwszy siebie do tego nie-

szcia , e a bliniego ukrzywdzi, nie czekajc

wstaAvienia si prawa, ofiar wasnoci swojej umie

go zaspokoi, e ten najmniejszego do niego niema

alu, nie pojmuj, co mu kto inny zarzuci moe,
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zado iiczynieiiienie moe by fjlko oszacowane,

przez teg"o , któremu si naley. Jeeli feii jest

zaspokojony, ohrazicicl wraca do wszystkich za-

szczytów niewinnoci, a pooenie je«"o jest {rodziw-

sze, moralniejsze, szlachetniejsze, nieli tcg-o , który

skrzywdziwszy bliniego, jeszcze co potem zabi lub

skaleczy.

Przesad nie jest ani prawem przyrodjonem , ani

prawem objawionem, a wi«;!C pod adnym wzoldom

wszystkich oboAviazyMaó nie moe. Jest on wyro-

bem ducha pomniejszych stowarzysze, jako kasty,

korporacje, cechy. Przybiera on poAvag-c prawa, ale

wycznie na czonków teg^o stowarzyszenia. Koz-

ciagfnicty do caej massy jest zabobonem , i tu moe
sta si szkodliwym , bo czsto si opiera wszelkim

postpom ukszlacenia. Ale cieniony w szrankach

sAYojego stowarzyszenia , jakkolwiek omija si czasem

z praAvidami rozsdku
,
jest zawsze ywioem zacho-

wawcz,ym. Bo zaprzeczy nie mona szacunku temu,

k(óry wierny opinijom i podaniom swojcg"o stanu, woli

im uleg'a , z nicog-raniczonrm powiceniem wszyst-

kich swoich skonnoci , ni szuka w samoistnym ro-

zumie rodków, do wyamania si , z lak uciliwych

obowizków. eby tylko uwaa Arystokracj , za

skad wielkich poda i wielkich uczu narodu, to sa-

mo ju jest dostateczne , by zjedna jj szacunek

,



\V kadem sercu poczciweni , i piastujacera we wn-

trzu swojni wity o^ie niiuci ojczyzny.

Jakiekolwiek formy polityczne kieruj narodem

,

hyle byy przyrodzone, zaraz jaka Arystokracja sta-

nie prz-y ich stray. Im jest dawniejsza, im silniej

rozwinita , tym nieskazitelniej dopeni swojejjo po-

woania. Spadkobierca M-iclkicli poda rodzinnych

,

jeeli jest rewolucionist
,
jest istnym potworem, bo

dlaprzylg-nicia do jakich nowoslek, znieway popio-

y swoich przodków. Zbiej ze stanowiska nazna-

czoneg"o jemu od Opatrznoci, powica sumienie swo-

je ob.ikanej massie , która korzysta bdzie z jego

usug-, ale nim bdzie pog-ardza
,
jako kadym zbie-

g^iem. Mionicy wolnoci , najczciej nie domyla-

jc si, co to jest wolno, potpiaj Arystokracje,

jako nieprzyjaciók wolno.ci 1). Co za niewiado-

nio pierwszych zasad bytu spoecznego. Ldziel-

1) .lu na zachodzie Europy , St.ityci zaczynaj

poznawa , e nic tylko Arystokracja uie jest przcciw-

u wolno , ale e nawet bez aryslohracji nie moe
by wolno. Prosz otlczyfa dzieo Pana Capefigiie.

Louis XI f\ son gowernemetit e/c. page XI Tome pre-

mier. 1S34 edition de Bruxelles. Przecie ten pisarz

francuz i plebrjusz o przesdy kasty podejrzauym by
nie powinien.
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no6 wszdzie LtLaca jednej natury, )0 jest posan-

nictwem Bozem , adneg-o g-odziweg'o i zbawczeg-o y-

wiou, bezwzg^ldnie, potpia nie moe. A formy

rzdowe, klóremi udzielno dziaa w spoeczestwie,

musz<i si koniecznie odnosi do potrzeb tego spo-

eczfestwa. Najwiksze swobody osobiste istnie

mog- pod opiekuczera skrzydem cisego jedyno-

wadztwa. NaJAviksze cienienie woli samoistnej

istnie nioze przy formach rzdowych najwicej zbli-

onych do g-minowadztwa. A swobody cile si od-

nosz do usposobienia moralneg-o czonków spoe-

czestwa, zaprzeczeniu wic nie podpada, e na wiecie

Chrzecijaskim nie ma jedynowadzwa tak cisego,

g-dzieby massa swobód ludu nie bya obszerniejsza,

ni pod jakiemkolwiek mniemanm gminowadzlwcm

pogaskiem ; bo nie ma nic wspólnego midzy for-

m rzdowa , a swobodami ludu. Ale jakakohyick

forma polityczna kieruje narodem, Arystokracja jako

ywio szczególnie zachowawczy , z powoania swo-

jeg-o, piersiami swojenii j zastania. WRossji krew

swoje przelewa z zapaem , dla podpory i sawy je-

dynowadnego tronu. We Francji widzielimy j ,

oprócz kilku zbiegów, dobrowolnie wskazujc sie-

bie na ubóstwo i tulactwo, by wiar dochowa, wy-

g-nanemu plemieniu swoich panujcych. W Anglji

ona jest tarcz karty konstytucyjnej. W Szwajcarji
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slnncla na czole ludu, Ly ^o zasoni od anarchii i

l)czl>oino.ci francuzluj. W Wgrzech po kilkakrul-

nic z nstalnij toni wydwijna >viclkq krew hahs-

hiirskn, w slaro} hiyni Rzymie, zag^rzehaa siebie pod

{[iiizanii dawnej formy rzdowej. Za coz wic ta

niech przeciw korporacji zawierajcej wszystkie

wietne nazwiska narodu , a która adnej zasug-i o-

sohistej nie odpycha od swoich szeregów , która do

najwyzszcg-o zapahi posuwa mio i wiar dla swo-

ich panujcych, która bynajmniej nie jest przeciwna

swobodom ludu, ale która ma wstrt przyrodzony od

wszelkich zaburze, spisków, nieporz.idków, która

dla Otarza, tronu , i honoru nig'dy krwi swojej nie

skpia , która czci pami i popioy swoich przod-

ków jako drogiej spucizny narodowej, która si brzy-

dzi nieprzyzAvoitoci równie jak zbrodni , która na-

koniec i przedstawuje wszystkie wielkie podania , i

razem wyraa w sobie pierwotwor tych form nadob-

nych, bez których adnym sposobem ukszlacenie na-

rodowe by nie moe.



Rzut oka na liitcratur Ht»roi,jtn

Literatura jest objawieniem myli i wyobrae •

narodów. Kady czonek stowarzyszenia , ma uczu-

cie pifcneg^o cho cokolwiek rozwinite , i utwór

kunsztu musi jakie wraenie w nim pobudzi ; lecz

go pobudza tylko pod warunkiem, i si odnosi

w czemkolwiek do mysli wyobrae wspólnych, któ-

rych jaki odamek istnieje w kadej swojskoci to-

warzyskiej. Czowiek nadg^minny, stwórca wytworu,

yjc w swoim czasie, bdc czci swojeg^o narodu,

musi podziela wspólno wyobrae i myli; jego

Avyszo na tern si opiera, e jasno i szczytnie wy-

raa fo, co kady z jego ziomków zawile i poziomo

MieZ. T. II. 5
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yr sobie czajc. I t^m wanie nie tylko zniewala

znawców, ale nawet w massie narodu otrzymuje u-

Avicll)icnie. Wic prawida poezji i kunsztu nie mo-

g by utAvorzone samowolnie, ani przeniesione z ob-

cych spoeczestw, ale powinny si stosowa do tj

normy, która jest najzdolniejsz wyrazi myl naro-

du, i okresu.

Gdyby narody yy bez wzajemnych stosunków,

ich wyobraenia z nierównie wiksza si.T , i wyra-

zistszem odcechowanieni objawiyby si w poezjaci

narodowych. I dowiadczenie suy na wsparcie tj

zasady. W czasach najoddalcszej staroytnoci, kiedy

stosunki narodów byy sabe, i tylko nieprzyjazne,

myli narodowe byy nicskazilelne , a ich objawie-

nia nosz cechy szczylnoci wzniecajcej rozpacz

w naladownikach. Przecie tcg"o przypisa nie mo-

na jedynie samoistnoci g^ienijuszów, ale okoliczno-

ciom w których te slarozytne ludy zostaway. Naj-

pierwsza i najsczytniejsza poezja, Iliblija, czy moe
by przypisan samoistnemu g-ienjuszowi ? Kiedy po-

danie czterdziestu wiekÓAY wiadczy, e ona jest dzie-

em Boskim , do któreg^o ludzie wpywaj.nc
,
jedynie

jako narzdzia, nie wszyscy uszli zapomnienia. W pod-

rzdnym ju sfopniu dzieo ,
przewyszajce jednak,

co tylko w tym rodzaju jest nam znajoineni: Iliada,

moe by przypisan sile samoistneg-o g"ienijuszu.
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kiedy cilejsza kryfyka przekonywa nas , fe byt Ho-

mera jest wtpliwy, i ze ta potna i czarujca ca-

o, jest zbicg^ieni pomysów aticIu mów, których

imiona do nas nic doszy, a którzy byli wyraziciela-

mi wielkich wyobrae swojego czasu i narodu. To
samo inne pierwiastkowe poezje narodowe, jako hym-

ny, i pomysy epiczne , kfóre nas zniewalaj, a któ-

rych lwór''y, nawet czas , kiedy si zjawiy, s po-

kryte chmur nieprzejrzana.

Jeeli mówi o staroytnociach estetycznych

Hebrejczykow i Greków, to jedynie dla tego, e
one nam si przekazay w powanej cakowitoci.

Biblija za wyrokiem Pana nad Pany, chroniaceg^o

cicemi cudami dzieo swoje, jako pierwiastek, skd

rozwin si miay prawdziwa wiara , i prawdziwe

uksztacenic ; Iliada za pomoc przyjaznych okolicz-

noci, nie wychodzcych jednak z obrbów praw przy-

rodzenia. Ale z poda, jawnie si okazuje, e r

u innych staroytnych ludów bya wysoka poezja, któ-

rej szczytno objawia ich przymiona historja, g-dzie

fantazja poetyczna nadto mao si ukrywa, by jej ba-

dawcze oko doledzi nie mogo.

Hebrcjczykowic z najlroskliwsz wiernoci, wy-

konywajc przepisy SATojcgo praAvodawstwa, a wierzc

cile, e kiedy Bóg to praModawstMO zastosuje do

cakowitego spoeczeslwa ludzkiego i ani czuli po-
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«eiiia, wedle dzi ziiaujch prawide postpu. Lka-

jc si cudzoziemców, z którymi cilejsze stosunki

byJy ich wiar potpione, sami ua nich wpywu mie

nie mogli, i stqdto byli prawic nieznani staroytnym

dziejopisarzom. W narodzie hebrejskim samoistno,

swojsko nikny w Bóstwie. I co tylko nie odno-

sio si do wiary i do obrzdów Hebrejczyka, byo

dla niego bez korzyci , a nawet bez znaczenia. O-

prócz kapanów i proroków, adna zajmujca nad-

gminno w Biblji si nie przejawia. Zjawia si wic

w Izraelu poezja najszczytniejsza, ogólna a nie samoist-

na, natchniona ale bez sztuki, bo do niej czynno

ludzka jak najmniej wpywaa.

Grecja jak wszystkie ludy , zacza od poezji

cile narodowej
,

jeograficznem pooeniem swej

ziemi, skonieni do handlu, Grecy, zaczli mie

stosunki z obcenii narodami, i uzyskali na nich

wielkie wpywy
, ju to handlem

, ju to szczli-

wemi wyprawami
, ju to osadami po ich nadbrze-

ach. Nakoniec gienjusz massalny wschodu, nie móg

si oprze gienjuszowi samoisinemu Greków. I kie-

dyAIexander wielki podbi pastwo Kyrusa , e Gre-

cy ju mieli wtedy literaturo uzupenion, zanieli

j wic do wschodu, i ta literatura otrzymaa wpywy

lak, wyczne, e nie tylko (ameezna poezja nie moga



37

si rozwija, ale nawet w stopniu, w jakim zostawa-

a zag-ina. Ale te wpywy Grecji nad wschodem

,

dla jje poezji wasnej nie okazay si korzystne

,

chocia jej filozofija znacznie si wzbog^acia. Nie-

zaprzeczon wyszo Platona nad innymi filozofami

przypisa mona temu, e w wdrówkach swoich po

wschodzie , obezna si cokolwiek ze ródem praw-

dziwych poda.

Wyjwszy Bibij, która prawic Pana nad Pany,

od oo;ólneg"o zniszczenia zachowan zostaa, wszyst-

kie inne poezje wschodu, podepta g"ienjusz g^recki.

I to by jeden z wanych skutków podbojów Alexandra

wielkiego. Jest w przyrodzeniu wschodu teraz, ja-

ko i we wszystkich czasach, e o ile lam trudno a-

eby gienjusz massalny skupi si w silnej samoist-

noci, o tyle mia atwoci kady g-ienjusz samoistny

do owadania wschodnich narodów. Tem szczegól-

nie duch azjatycki róni si od europejskieg-o, e w nim

nie ma szczeg-óowych wpywów, ale zawsze jaki

wpyw og-ólny i bezwarunkowy. Kady wielki m
na wschodzie zostawa panem i wadzc wschodu.

Zl)yt mao nazwisk cile historycznych zostao w pa-

mici tamecznych mieszkaców, ale kady je nosz-

cy, istotnego oporu w iiiczm nie znalaz. Od Kyrusa

do (VIi(rydatesa, od Mahometa do Tamerlana , nawet

dó kresów wicej ku nam zblio.iych , widzimy v.o
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pewien przcriag- czasu , ukazujce si na wscliodzic

zjawisko nadzwyczajnej sanioistncci , a ta g-o ujarz-

mia z niewypowiedzian atwoci. Std dno
azjatycka l»y rozrabia pastwa w nieojjraniczon^j

przestrzeni, i niepodobiestwo by jakakolwiek rzecz-

pospolita tani si przejawia. Te warunki cienju-

,
szu wschodnic{jo s przyczyn dwóch skutków, pirw-

szeg-o , e wslrznienia wewntrzne s tani niepo-

dobne, dnigie^^o, e o ile pastwa azjatyckie z a-

twoci si tworz i rozszerzaj , o tyle z wiksz

jeszcze atwoci upadaj i nikn napadem zewntrz-

nym. Jedna lub dwie bitwy zawsze roztrzycay lo-

sy najpotniejszych mocarstw wschodu.

Na wschodzie ród ludzki skada si z mnogoci

zer, którym jak wszdzie jednostka przewodniczy,

z t tylko rónic, e co tylko do tej jednostki cile

si nie odnosi; jest bez znaczenia, bez istnienia. >Via-

donii s namKyrus, Mitrydat, Gengizkan, Tauias Ku-

likan, a adnego ich towarzysza broni nazwisko, nie-

przepyno morza niepamici. Std tam ywio pra-

wodawczy oddzieli si nie moe od ywiou religij-

iie^i^o, estetyczny wznosi olbrzymie i niesmaczne pom-

niki dumy, bezkorzysue dla ludzkoci , lub objawia

si w jakiej szczytnej poezji , zawsze symbolicznej,

samorzutnie powstaej, bez rozwinicia. Filozoficz-
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ny, porucza wszystko potdze przeznaczenia i lepym

silom natury.

Kiedy wic Alcxander wschód podbi, to co sam

poczyta by najpiknicjszem, zostao najpikniejszem

na caiym wschodzie. Ale ta uleg^to bdc niewol-

nicz , adnych skutków dodatnych nie otrzymaa. A-

zijanie zaprzestawszy piewa swoje symboliczne

hymny, wkrótce zatracili ich pami , ale ywio
g^recki do nich wprowadzony ani si rozwin, ani

si z niemi zespoli. Jzyk grecki zosta powszech-

nym na wschodzie, ale myli i wyobraenia greckie

nie zostay nigdy azijatyckiemi. Szkoy Antiochji i Ale-

xandrji jakkolwiek ludne i wietne, zawsze byy tylko

przybyszami, a gienjusz grecki swoje|}-o ywiou poli-

tycznego nie nió{f tam wprowadzi. Scleucydowie i Pto-

lomeusze, otoczeni filozofami greckimi, mionicy li-

teratury greckiej, nie mówicy innym jzykiem , tjl-

ko greckim, co do obyczajów, co do sprawowania

rzdu, w niczm nie rónili si od rodzimych wadz-

ców wschodu.

Grecja okazuje nam widowisko jedynego narodu,

który ze róde wycznie narodowych , rozwin u-

zupenion literatur, i nic dziwnego, e to róno-

barwne wyraenie jednoli(ego ducha, wszystkich za-

chwycio. Ale gienjnsz grecki w poezji wkrótce si
wyczerpa. Stosunki z obcemi narodami i podiiojc
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Macedoc/ków, rozwiny jedynie ijwio filozoficzny,

Arysloleles najwikszy filozofcodo cisoci rozumowa-

nia, ze wzorów jakie mia przed soha, poda prawida

jakicmi ywio estetyczny ma|>ostcpowa wlileratnrze,

a przecie te jeg-o metody, jakkolwiek z nniesieniem )yy

przyjte, nikog-o nie natchny. Od czasów Arystotelesa

aden poetaw Grecji nic l)ysn, ale natomiast zjawisko

dugotrwae, które i w naszej Europie po kilkakrotnie

si odnowio. Nie byo ju w Grecji ani poetów ani

mówców, ale mnóstwo scholiastów, jrammatyków, re-

torów, krytyków wszelkieg-o rodz.iju 1), zg-oa tych licz-

nych uprawiaczów czci formularnej poezji i wymowy.

1) Stworzenie dziea, a doskonae jeiro osdzenie

waciw krytyk, s dwie rzeczy zupenie odrbne, iVaj-

wiUszy poeta , wedle prawdopodobiestwa bdzie naj-

gorszym krytykiem. Wemy naprzykad Bajrona, czy

mog by ndzniejsze wyobraenia estetyczne ? nad te,

które ów nadzwyczajny poeta , objawi w swoich krytv-

l;aoh. To samo dowodzi powinno . e nie ma nic wspól-

nego midzy natchnieniem a wyrozumowaniem. Micha
Grabowski

, pierwszy istotnie rozumujcy krytyk w na-

szej literaturze, w swojej Kotiszczyznie okaza si cza-

rujcym poet. .Test to moe jedyne zjawisko w lite-

raturze, i nikt si nad tern nic zastanowi. To zjawi-

sko jako i ta ogólna dno do uniwersalizmu w lite-

raturze, wedle mnie s symptomatami zbliajcej si wiel-

kiej transformacji estetycznej.
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Wic g-ienijusz grecki zahi poezj wschodu, je- -

dynie (a przewaga , co ja zwyciczka potga otrzyma

zawsze, w tej krainie do bezwarunkowej podleg^lo-

ci przeznaczonej. Tene sam gienijusz lubo innemi

rodkami, niedopuei i na zachodzie, rozwinicia

adnej poezji narodowej, wszdzie ja tumic sztucz-

noci prawide przez siebie wyrobionych.

Wochy byy pierwsz stref zachodni, poznan

odGreków, i zaraz Grecy weszli z Wochami w bez-

porednie stosunki. Nawet wkrótce lak osiedli swo-

jemi osadami poudniow cz tej krainy, e pra-

wie do dni naszych zachowaa nazwisko wielkiej Gre-

cji. I jzyk i wyobraenia tej czci zostay zupe-

nie g^reckiemi. Pónoc, siedlisko Alobrog^ów, Insub-

row i innych narodów, wedle podobiestwa, celtyc-

kich, mao osiedlona i barbarzyska, nie bya uwaa-

na za cz Woch , nawet kiedy póniej zwloszo-

na zostaa g-ienijuszem rzymskim, nig-dy nie otrzy-

maa nazwiska Italji. Skadaa odrbny prokonsulat

pod nazwiskiem Gallii cisalpiskiej , oddzielony od

Woch ciasnym Rubikonem. Prawdziwe Wochy by-

y zamieszkane przez Etrusków, Oskow, i Latinow.

e pierwsi byli uksztaeeni, wtpi o tern nie mo-
na, do okiem rzuci na szcztki ich g-machów, i na

obfite naczynia, które do nas doszy, aby nas o tern

przekona. Z reszt dzieje tych narodów do domiiie-

&U«IE. T. 11. ^
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ninnrz<'j hislorji juz dzi nnifza. Gicnijusz poli-

tyczny Itzyinii |>i»(']ion;|f Oslio\T i ty<'i uhsztafconycli

Kriisko-\v, których I»cz Av;i(|M<'iiia »y przez czas ja-

ki lioMownikiciii 1) , a ywiot polityczny tych dwucli

narodów zn<riiint, zespoliwszy si z inncmi pierwia-

stkami Ilzyinii. (jdyz Itzyni nic hy jak wschodnie

narody rozrodzonyni z jcdncj^o stadia, ale zespole-

niem rozmaitych pierwiastków , a kady z nich eoi

waciwego przyniós do ojrólncofo skadu. I tak xic-'

g-i sybilijskic, piewy saliczne, Atellany , za Cyce-

rona czasów ju niewiele rozumiane, oczewicie hy-

y przybysze, zachowujce mow pierwotna , dica lu-

dowi, mówicemu jzykiem z ych pierwiastków wy-

robionym, ale oywionym nowym {fienijuszem. Ze

l»yy pieni staroytne w obieju , ze je piewano

w Rzymie, e byy pene poezji, e posuyy Li wju-

szowi do ukadu pocztkowej historjilzymu. to wszyst-

ko ju jest historycznie udowodnione. Bya wice

symboliczna narodowa poezja, towarzyszca wszyst-

kim obrzdom relijrijnym, a pobonie piewane: liar-

1) e Porsenna Rzym zdoby , ju to dai nic jest

tajemnic dla ludzi {rnintuHiiie oltc/nanycli /. hi.stnrja.

Fjubo H/ymiauie ten sromotny wypadek /. wielk troskli-

woci taili
,
jednak Tacyt wanie jakby przez ruztar-

g^nienie, do wyranie t tajemnic zdradza.
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mirleiku blinit znloiycieli grodu królitjcego^ n-

bóstwienie Homulifsa^ bitwa Horacy c/t., mier Lu-

krecji^ ocnlenie Koyitolu ^ nic iiiusiny f)y iiiiiirj za-

<'li»ycj«jqrc o<l iiielud} jiiycli pic>vów greckich Ilapso-

tlów, zasylajacycli po(omiiori gniew Peli«la, mier

Patrolila, ialc Aiidi-uiuacJiy , wdrówki llisscssa.

W obu narodach, duch poetyczny z równa szczyt-

noeia swój zawód zaczwszy, w Rzymie nic wzo-

rowcg-o z pierwiastków swoich nie utworzy, a w Gre-

cji wyrobi literatur narodowa uzupenion i wzo-

row , nie dla innej przyczyny, lylko dla tej , e
w Grecji ywio filozoficzny objawi si wkrótce po

wybuchniciu ywiou poetyczneg-o.

ywio poetyczny, i ywio filozoficzny, oba s
pierwiastkami ducha ludzkicg'o, z t jednak rónic,

ze w porzdku cywilizacyjnym poezja musi filozoQc

poprzedza. Jako widzimy , e w samoistnoci po-

jedynczej, w dziecinnym wieku ju si objawia co

poetycznego, a dopiero w wieku dojrzalszym upa-

trzy mona jakby jakie pierwociny filozolji ; tak

przy kolebce towarzystw ju przysucha si moe-

my jakim poeejom , klóremi kapani usypiaj nie-

mowlce dzieci towarzyskie. Skoro tylko spoe-

czestwo istnieje; musz by w niem uczucia i wy-

obraenia, zatem ludzie co je przcdstawuj , lepiej



44

0(1 innych, i samorzutnie wynajduje rodhi do ich

wyraenia zcwntrzneg-o. e harnionija jest warun-

kiem niezbdnym dla zachowania tych rzeczy w pa-

mici, zwaszcza kiedy pismo nieznane, lub mao zna-

ne w stowarzyszeniu ; oczewicie te poezje wiza si

bd nie logicznym porzdkiem , ale jakim harmonij-

nym, inslynktowie trafionym, którym wypiewa si da-

dz, dla lepszeg'0 utkwienia w pamici. Ale to harmonij-

ne wystawienie wspólnych uczu i wrae, pobudzajc

pocig' towarzyski, lubo z uniesieniem powtarzane,

nie nabyo jeszcze w zupenoci rodków zachowaw-

czych. Narody noc te pieni przy obrzdach re-

ligfijnych, w z^frouiadzeniach publicznych , by mo-

e nawet w zawodzie potocznym , nuc je z upodo-

baniem , ale bez samopoznania pobudek , które im

przyjemno daj. Codziennie sysze nam si zda-

rza, wocian piewajcych kantyczki, których myli

dokadnie nie rozumiej , a którym sam czas nada

cechy witoci. Ju s wycieczki poetyczne , ale

jeszcze nie ma caoci poetycznej.

ywioy umysowe wschodu maj t cech szcze-

góln i nieodmienn , e tylko wraenia wewntrzne,

stanowczo dziaaj.na jeg"o mieszkaców. Co tylko nie

przedstawuje im nieskoczonoci, bezzalenoci,ogólno-

ci, jest dla nich obojtne, a tem samem nic szczyncg^o

^ nich nie rozwinie. Niech podbójca ich ujarzmi, niech
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ich najdotkliwiej iicisl;a, nie bdzie uwaany za 60 in-

nego, tjllio za narzdzie karzcego Bóstwa , ale sa-

moistnoei swojq ich nic uderzy. Stad u nich opór

przeciw nieszczciu , uchodzi ponick.id za arjfnie-

nie si na samo Bóstwo. Ta ciso wyobrae

sprawuje, e wschód jest strefa szczeg^ólna natchnie

i ascetyzmu, mao zdatn;| do wyrobienia przemysu,

i innych obszerniejszych rozwini ducha swojskoci,

a e ywio estetyczny jest nieoddzielnym od innych

ywioów, wic si u nich znajdujc, nie wyrobi ni-

gdy poezji przedmiotowej. Bd hymny, maxymy mo-

ralne, apoloni , alleg"orje , symbole , zg-oa wszystko

to co si tyczy Bóstwa, i praw danych ludziom od

Bóstwa. Ale czyny ludzkie, jako jedynie ludzkie, nie

mog-q wchodzi w poezj (ych ludów, bo na ich uwag

nie zasug-uj.

Inna droga postpi g-ienijusz zachodu najpierwej

w Grecji rozwinity. Lubo zmuszony prawem na-

tury i warunkami niczbdnemi spoeczneg-o ycia, do

uczu i wyobrae religijnych, ci.ig-a jednak okazuje si

w nim dno, podnoszenia do zbytku samej ludzkoci,

jej potg-i, i jej czynnoci. Przekonany, e jest twór-

c tego wszystkiego, co Bóg przez niego sporzdza,

szukajc bytu szczliweg-o , adn przeszkod za-

chodnik si niezraa^ jeeli usiowania jogo nie byy

uwieczone pomylnoci; myl , e taka bya wola
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Hóstwn, liodzie (Knlndil.'!, klur |>rali(}cziii(; dopuci.

Osljary sicMc raczej o zy wylior ruilhów uylycli,

do iiuwjcli iisiliioci si zagrzeje i ycie strawi w cia-

{{•lej czynnoci , lio spoczynek jesl tlla iiiejo udr-

czeniem. Siad fc nieustanne przcdsiebicrstwa , te

|>odróe po rónych strefach , ta niezeiu nie poha-

mowana ciehawo, (a dno niekoczca »ic , ahf;^

hyt obecny na jakikolwiek inny zamieni. Tyle przy-^

znajc dziaialnoci ludzkiej, i tak siln w niej po-

kadajc wiar , usiiuje swoim ywioem politycznym

jak najmniejsze rozrabia spoeczestwa, aby swoj-

sko jak najmniej mog'a by zatart
,
przeciwnole-

n'lc duchowi wschodniemu , którego jest przyrodze-

niem, niezmierzone rozraliia pastwa. >'a takowej,

posadzie rozwijajcy sic ywio estetyczny zachodu,

wydawa tylko ludzko, i czyny ludzkie samoistne,

lubo podniesione do idealizmu, .leeli liog'ów wy-

stawi, nic bd oni stosowni do wiedzy przyrodzonej

o ich bezzalenoci , ale wedle wyobrae jakie ludz-

ko moe mie o sobie samej.

Stosownie wic do swoich ywioów moralnych

zaczy rozwija si duch wschodu, i duch zachodu.

Pierwszy wycznie zajty Bóstwem, i IJóstwa pot-

.«f , wyrabia wieszczów i oluzcdodawców , którzy

og^ólnym wyobraeniom religijnym dawali ksztat i

porzdek, tudzie jwiazdowicszczbiarzów i mierni-
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huw sodzcych pofo-i Rt)shva w ohrnzic i przepy-

chu przyrodzenia , a uczucia swoje oddawa saino-

rzutiieiui hyiniiaiiii, pcneiiii uniesienia i zapau. Dru-

(;i zajty ludzkoci wyrabia nicow przedsiohier-

czych, prowadz.-jcych ludy na dalehic i nic!)ezpiecz-

ne wyprawy, aby pomnaa ich wyjfody, zado

uczyni ich wrodzonej nicspohojnoci , i chwyfa sa-

moistna chwa. Pami trudów, nicliezpieczestw,

i zwyciztw tych mów, zostaa czci obrzdów re-

lioijnyeh, a hod wdzicznoci dla nich, objawi si

pieniami zachowujcemi ich czyny w narodach przez

nich uwietnionych.

W takowych spoecznociach, zawsze musi by ja-

ki okres, jaki wypadek szczeg-ólnie uderzajcy, a do

nicffo Aviza si bd pomysy poetyczne. Takim

wypadkiem dla Oreków byo zburzenie Troi. W sa-

nu'j rzeczy, najechanie Kolchidy, wojna tebaska, by-

y czstkowe wyprawy; ale wojna trojaska bya spra-

w caefTo narodu. INad nim by wybrany naczel-

nik , król królów ; zwierzchno wielkiego Atryda do

ukoczenia wojny , bya zabezpieczona przysio-ami

caej Grecji. IJyo to pierwsze starcie si , zaczep-

ne ICuropy z Azj. W tej wyprawie okazuje si hi-

storja i polityka caego narodu.

01)fio wypadków w dziesiciolelniej wojnie,

nadto bya yjca w pamici ludow, i nadlo im mi-
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a, ioby si nie miay -wyrobi umysy zdolne do do-

Mlnirjszeg-o wyraenia tych powszechnie czczonych

pamitek. Nic hyo greckiego ^jrodu, coby nie li-

czy przodków poJog-ych pod murami Troi, w ka-

dym wic crodzie musiay by pieni zachowujce

te wypadki. A e duch filozoficzny ju powanie

by rozwinity, nic dziwneg"o, e wkrótce po zejciu

siedmiu mdrców, Pizystraydowie, rzadcy g-rodu ju

najwicej uksztaconego w Grecji, osadzili by rze-

cz poyteczna, zebra piewy opisujce t wana wy-

praw, i uoy z tego potna cao. Tak si zoya
Iliada, która widocznie nie jest tworem jednej rki 1),

1) Ilcileiiisci ju poznarhocizili w piewach Iliailj

rozmait' rónice jzykowe dowodzcr, e fa cakowito

ani jednej rki jest tworem, ani nawet jednego okresu. Za-

uwaano, e w ostatnich pieniach okazuj si eok(dwick

róne podania religijne, od tych, co si objawiaj w pierw-

szych, naprzyklad z pocztku Irys, jest posanniczk Ito-

gów, a póniej Merkury. l'step, w którym wystawiony

gniew .Jowisza na Junon , za to, e ta go upia pasem

Wenery, odnosi si do tajemnic eieuzjiiskich wedle pie-

wu jednego Rapsoda , a te tajemnice nastpiy po cza-

sie, w którym pod(d)ao si staroytnoci umieci mnie-

manego Homera. Ale na co zapuszcza si w uczone roz-

prawy, aby dowie rzeczy tak widocznej. Odwouj si

nie do Hellenisty, ale do kadego znawcy serca ludzkie-
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a to co nie niog-o wej w skaJ Iliady, w osobnej-

epopei si umiecio. Niewalpi, e byy jeszcze

inne pocniata, których pieni nie spojone do nas nie

doszy. Trudno zaprzeczy, e oprócz Iliady i O-

dyssei , musiay by liczne piewy tyczce si tych

czasów, bo nadto s widoczne ich lady w Mytolo-

g^ji 1), a nawet w pocztkowej historji Greków. e
te wszystkie piewy zebrane w Iliadzie miay cel

jeden , zachowania w pamici rónych szczeg^óów

zwycicztwa nad Trojanami; ze dochoway wypadki

L

go. Czy opisanie pogrzeliu Patroklesa mogo wyj z tej

sani(Vj lufiii, która wyrazia poegnanie Hektora z Aiidro-

macha. Triiflno nie widzie, ze pierwszy tworem Ra*

psoda europejskiego, a drugie azijatyckiego.

1) Metamorfozy Owidiusza, juci nie s czerpane z po-

da historycznych. .lest to zbiór zapewne bajek myto-

logicznych, §le te bajki s w rzdzie pomysów, midzy

jakiemi wic pomysami je umieci. Oczewicie s to

pomysy poetyczne, zachowane przeto zostay za pomoc
jakiejkolwiek formy, a ich twórcy, czyli pierwsi wyra-

ziciele (jeeli co i prawdziwego w tych podaniach si

mieci ) musieli by wielcy poeci. Co do mnie , prze-

konany jestem , ze te podania mytologiczne , które si

wcieliy w obrzdy paganizmu , a posuyy Owidiuszowi

do utworzenia tej piknej opisowej epopei bez wtpie-

nia wyszej od Eneidy, byy szcztkiem rónycli poe-

matów zatraconych. •

Misa. T. II. 7



wy<larzonc pod waami jednejro g^rodii, ze by czas

skrelony, w którym lo wszysrko si dopenio , nic

dziwnego, e trzy jcdnoei objawiy si w skadzie

rónorodnych pomysów. I ze (a zoona epopeja

podstawa prawa polilycznejo i historji Greków, zo-

staa take podstawa, z której wyezerpnicto prawida

ich sztuki.

£pocha Pisystratydów bya jntrzeka cisej hi-

storji Greków- Ta epocha w tern szcze;rólnie jest

^odnq zastanowienia, e ju w niej widzimy wyra-

ne oddzielenie trzech ywotów umysu narodowe-

go: polityki, filozofji, i kunsztu, a kady z tych y-

wioów by rozwinity warunkami wycznie naro-

dowemi. Jest to moe jedyny przykad w dziejach

ludzkoci, i on da (ak poJena wyszo sztuce g"rec-

kiej e adne usiowanie innych narodów jej spro-

sta nie mog^o. Ale o ile sztuka bya szczytna u Gre-

ków, o tyle ich historja jest mao poyteczna w od-

noszeniu moralnem. Mao jest cisych historji mniej

poetycznych od g"reckiej , zanadto byy oddzielone

ywioy, by jeden w drug-im móg si przebija. Gre-

czyn w swojej sztuce by poeta. W yciu prywat-

neni, a nawet publicznem by zupenym prozaista.

Korzyci handlowe, sobkowswo, próno, przedaj-

no, niewdziczno dla wszystkich nadgminnoci,

mio wasna drobiazgowa } przy zupenym niedo-
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s(a(ku wszclliicg-o ducha ofiary , oto jest pasmo jejo

hislorji. Dziwi si nic trzeba, e iiiepodleg^lo

polityczna juz uksztalconej Grecji hyla tak krótko-

trwaa. Filozofia sama , w któr bya tak bojfat i

uczoun, cisna si wkrótce, w jakich ksztatach

szluczuych^ bez zastosowania do ywota praktyczne-

go. Jej prawodawstwo okazao si mao sposobne

do kierowania surowem spoeczestwem. Zostaa jej

sztuka, a ni, po swoim upadku politycznym wpy-

waa na zwycizców swoich, naginajc ich smak i

iiao«fi do ksztalów przez siel)ie wyrobionych.

Gienijusz aciski przedstawiony przez Rzym

,

zacz take od piewów narodowych, ale e weWo-
szech, nie byo jeszcze rozwiniteg-o ywiou filozo-

ficzneg"o, nikt spotka si nie móg ze szczliw my-

l Pizystratydów, by uporzdkowa narodowe pie-

wy. piewane przy obrzdach publicznych, jako ich

cz szczeg^óuie reli{fijna, tym wicej powicone,

im mniej rozumiane, nie zoyy nig^dy szkoy poetycznej.

Ale poezja wcielia si w historj i ycie Rzymiani-

na. Fasty konsularne, Plebiscitta, Tryumfy, Sena-

tus-Consulta, byy najpoetyczniejsze ustpy tej epo-

pei, coj zowiemy historj rzymsk, tym wicej poe-

tyczn, im mniej si domylano, ile ni bya. Kiedy

wic poezja pisana Greków, daa si pozna Rzymo-

Avi, nie okazaa si ona jako wyraenie myli narodo-
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'^(?j, lecz jedynie jako sztuka, nalez.nca do innych

zbytków wymylonych dla zabawy ludzi monych. Poe-

zja wzhog-acona urokiem jzyka wyrobionego , i od-

noszcego sie do innych wytworów kunsztu , nape-

niajcych witynie rzymskie zwaszcza po zdobyciu

Koryntu, nie mog"a nie sprawi najwikszego wra-

enia, na umysach przewodniczcych spoeczestwu.

Poezja wicej pracowita ni natchniona, zostaa ko-

rzystnem rzemiosem, któremu jednak instynkt poli-

tyczny Rzymu, odmaAvia rzetelnego szacunku, hoj-

nie g-o zotem osypujc. Staroytn poezj piewa-

n zostawiono gminowi, a tylko wyobraenia greckie,

pieciy uszy monych.

Wncia si wic z Grecji do Rzymu rzemielni-

cza poezja
,

jak inne towary zbytkowe przepacane

przez ludzi monych , ju to z wewntrznego zami-

owania
, ju to dla przepychu, ale które byy obce

dla massy narodu. Std w czasach najwyszego kwit-

nienia Rzeczypospolitej , kiedy ju nauki byy na po-

wanym stopniu , aden z przewanych Rzymian ot-

warcie nie uprawia poezji 1), ani adnego kunsztu

1) I tak jest podanie , e Scipio afrykaski i Le-

lius, wpywali do ukadu Koniedji Terencjusza, niewol-

nika afrykaskiego. Sa tacy co ehcq ich tiiiee za jednych

twórców tych sztuk. Zapewne, e to mniemanie niczm
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i poczytaby sobie ledwo nie za Iiaiili , pozyska ja-

ki odg"os w lyin zawodzie. Ale ywio polilyeziiy

silnie si rozwija. Znakomici mowie , co naj-

pirwsze urzdy piastowali Rzeczypospolitej , chwi-

le wolne od zatrudnie publicznych powicali szcze-

(TÓlnie historji. aden naród chlubi si nie moe
podobna iloci wielkich dziejopisarzów, ile naród

rzymski. Literatura g^recka tu wspózawodu wytrzy-

ma nie moe. Bohaterowie rzymscy i wielkie rze-

czy dziaali, i dzielnie umieli je opisa. Ten g-ienijiisz

polityczny rzymskich dziejopisarzów zachowa si

dufl^o, nawet po upadku Rzeczypospolitej 1).

nie jest poparte, ale dowodzi, ze Konsularny pod swojm
imieniem, nie ogaszaby poezji w owych czasach.

1) Gieiijusz polityczny dziejopisarzów rzymskich je-st

tak gboki, ze pomimo ilowiadczenia kilkanastu wie-

ków, ani jednym krokiem nie zdoalimy ich wyprzedzi.

Krótka a nieoszacowana historia Sallustinsza naprzykad,

jest doskonaym kursem polityki. Co za gbokie myli

polityczne w cakowitym opisie drugiej wojny puniekiej

Liyiusa. Ale co do tego przedmiotu , wszystko co nam

przekazaa staroytno , wszystko co pisali w naszych

czasach
, ganie przeil Tacytem. Midzy tylu gbokiej

polityki spostrzeeniami, prosz si zastanowi jak len

Avielki czowiek
,

przewidzia natur i w iotk«> tera-

niejszych konstytucji politycznych. Nam Cniiclat AU-

lioties et Urbts jiujiuius , au jtrimores^ aut fin^uli re-
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ywio polityczny przeway wic w literaturze

rzymskiej , a pierwiastkowe utwory gionjuszu poc-

tyczne.jfo przodków, za<ruszone IMuzami przychotlne-

nii, weszy do skadu o<[óIiiej kistorji , i nic l)cz su-

sznoci zostay jej podstaw Ipojony ' prawidami

eslctyczncmi Greków i ich wytworami, a w swojej na-

rodowej poezji, nie spostrzegajc zastosowania tych

prawide, Rzymianin poczyta hy cisa historj to,

z czego nie umia oddzieli ywiou poetycznego ani

go nawet upatrzy. Stad, chocia w wierszach a-

ciskich by wielki niedostatek poezji, istniaa ona

w bycie praktycznym narodu, bya wic ywotna, bo

przesycaa ycie i historj Rzymianina. I to pitno

nic zostao zatarte nawet przez panowanie Augusta,

okres najwikszej wietnoci literatury aciskiej.

Duma narodowa stawia Wirgiliusza wyej a przy-

najmniej obok Homera, nie domylajc si , e w ka-

dym rozdziale Liviusa, wicej byo prawdziwej poe-

zji , nieli w cakowitej Eneidzie. To co mówi

o poezji, i o lilozofji powiórzonem by moe. I ona

w formie przedmiotowej z Grecji przyl)ya do Rzy-

mu, gdzie take istniaa ywotnie, a nic przelana

gunt : delecta ex his et contociatn Ileipnhiirne forma^

laiidari facilins quani €venive , vel si erenil. Iiauddiu-

turna etse iwiest. Czyi to nie jest duch wieszczy ?
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w xin7iki. W Grecji najszczyhiiój i naiiiczenij ro-

zwin si by ten ywio, ale od czasów Arystotele-

sa filo zofija zaprzestaa hyc praktyczna. Uczeni Gre-

cy chwytali si tej luh owej szkoy filozoficznej, sy-

steniat przyjty rozwijali do drohiazg"owoci w swo-

ich pismach, ale jako rzecz jedynie naukowa, ani wia-

ry niczra nie zachwianej do teg"o przywizujc , ani

stosujc swoich potpków do zasad tak g^orliwie przy-

jtych. Licznych i rozg^azionych systematów filo-

zoficznych mistrzowie , nie wicej byli filozofami

,

ni komentatorowie , scholiasci i estetycy poetami.

• Ale skoro ta grecka filo zofija pokazaa si Rzy-

mowi , Rzymianin upodoba j sobie , nie tylko u-

mysem ale sercem , cis wiar pokadajc w tern,

co ju dla Greków byo tylko igTaszk rozumu. Ro

zawsze w.oienjuszu aciskim byo co wicej praktycz-

nego nieli w g-reckim. Rzymianie usiowali stosowa

swoje postpki do zasad , których zwolennikami zo-

sali, i dopeniali tego z najszczytniejszym duchem o-

fiary. Stoicyzm szczególnie, który by dla ywiou filo-

zoficznego, czem jestChrystianizm dla ywiou reli-

gijnego, zhodowa najcnolliwszych mów. Roh.i-

terscy, chocia bardzo mao polityczni, ostatni ob-

rocy dawnej formy rzdowej, do tej szkoy naleeli,

szkoy, której zasady szczeg^ólnie w pismach history-



56

ków i moralistów poznawa si daj. Ale Epikiire-

izm wiicciwszy si do Hzymu , wkrótce rozposlrze-

ni si w narodzie, owJadawszy przekonanie przod-

kujarych. Odtd ywio polityczny doy skupie-

nia si w bezzalene rce. A tym sposobem z naj-

wiksz prawoci jedynowadztwo ocalio ywot

narodowy , obalajc star form towarzysk , chwie-

jc si na podstawie ju pokruszonej. Pomimo o-

hydnej zmysowoci Epikureizmu , jeeli gdziekol-

wiek objawi si duch poetyczny , midzy pisarzami

wieku Au|fusfa , to niezawodnie u zwolenników lej

szkoy. Bo i myl filozoficzna z wiar przyjta, mo-

e wyrobi poet. Horacjusz a szczególnie Lukre-

cjusz Iyli wiclkiemi poetami, i pierwsi objawili

w wierszach swoich poezj filozoficzn , wanie

dla tego , e w tern wzoru nie mieli w literaturze

greckiej.

W krótkich sowach, oto jest obraz literatury

w czasie, nim Chrystianizm przyby zwyciy i po-

ganizni i filozofi , aby otrzyma jemu naleny, kie-

runek wyczny, spoeczestwa.

Literatura hebrejska zamknita w jedynej xice

utworzonej natchnieniem Boem , obejmujcej bez

wyjtku wszystkie ywioy moralne narodu; jego

Rcligij
,
jego poezj, jego prawodawstwo

,
jego hi-
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storj
,
je^o filozofjn , xiaka uzupeniona , bez roz-

winicia i naladoAyauia.

Literatura g-reofca uzupeniona z ywioów cile

narodowych, bog'ata bo obejmujca bez maa wszyst-

kie rodzaje w poezji, wzorowa, w filozofji szczytna,

w naukach o^boka , w sztuce nadzwyczajna , w hi-

storii saba i stronna, w polityce nikczemna.

Nakoniec aciska w historji, polityce i prawo-

dawstwie szczytna i obfita, w filozofji wymowna ale

naladownicza, w poezji co do pomysów i natchnie

uboga, chocia co do wyraenia wzorowa, w nau-

kach przyrodzonych mierna, w sztuce adna,

Mieiz. T. II.
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ii:'

II.

Poezj.i jest jednym z ywioów umyshi, stad spoe-

czestwo, czyli czowiek uzupeniony, musi mie ko-

niecznie jak poezj stosown do swoich si moral-

nych. Ale poezja ma byt dwojaki, jeden wntrzny,

ywotny, nieoddzielny od ycia towarzyskiego, obja-

wiajcy si w prawodawstwie, historji i obyczajach

narodu, bez adnych form skrelonych, któreby j da-

y rozpozna ,
pod wycznem wyobraeniem poezji,

a tm samem pod jej nazwiskiem; drugi, e tak po-

wiem, oderwany odycia towarzyskiego, chocia do

niego stosujcy si, bo bez tego stosunku nie moe
by poezja narodowa , ale tak, e czowiek pojedyn-

czy, z jakiem usposobieniem, moe j rozpozna ja-
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ko przedmiot. Takowa poezja czy to piewem, czy

pismem, przybiera J!»kie ksztaty przekonywajce

ojej hyeie. Bo takie jest nasze przyrodzenie, e
adna rzecz nie zostanie dla nas przedmiotem rozpo^-

nalnyni, póki nie przybierze jakiej formy. Wic
pieni, pisma, sa rodki, ktoremi poezja si odrywa,

przechodzc ze stanu Avnctrzneg"o w stan obrazowy,

przedmiotowy, dotykalny. Nie byo przykadu, eby

poezja razem w oI)udwu stanach, wntrznym i przed-

miotowym, istniaa, owszem zawsze jeden po drug-im

pokazuje si av historji narodów. Poezja narodowa

przedmiotowa, wtedy zaczyna si objawia, kiedy ju
przestaje by ywotn czyli obyczajow.

Narody potne czuj jakie upokorzenie, e nie

posiadaj literatury i z zawici spog^ldajc na inne

ludy, posiadajce mnieman korzy uzupenionej li-

teratury, dla pokrycia swojego niedostatku, usiuj

im sprosta jakiem sztucznem naladownictwem , nie

domylajc,si , e ta ich niemoc najwikszy zaszczyt

im przynosi , bo jest rkojmi ich trwaoci i siy.

Literatura uzupeniona zawsze wiadczy wietna prze-

szo historyczn , ale razem objawia jakie wydzie-

dziczenie z przyszoci. Bo dowodzi, e naród jest

zwzyty , wycieczony swem wasnem uksztaceniem.

Zaprzeczy nic mona, e bog^ata literatura raptow-

nie zjawiona
, jeeli nie jest ^ymptomatem rychcg^o



60

skonu ducha naroclu, to przynajnini<?j iwiastuje upa-

dek tej formy politycznej, klóra narodowi zapewnia-

a byt , saw, szczcie, i jakie odrbne cechy hi-

sforyczne.

Staroytno okazuje nam trzy narody zupenie

poetyczne, i wanie dla tcjo, te trzy narody s ci-

le i dokadnie historyczne. ywioy przedstawione

przez te narody, sa tak silne, ze dotd w ogólnie u-

ksztaconem spoeczestwie nie przestaj si rozwi-

ja , wedle ich kierunku pierwiastkowego , temi trze-

ma narodami, chocia ich byt od dawna ju wieka-

mi zasypany. Te narody sa ydzi, Grecy i Rzymia-

nie. Bez wtpienia ywio religijny pierwszych, este-

tyczny drugich, prawny trzecich, teraz jeszcze jest

kamieniem zasadniczym cywilizacji europejskiej i ka-

de nierostropne usiowanie, aby te ywioy zboczy

od ich pierwiastkowego kierunku, zdradzone zostao,

jakiem nadwtleniem w moralnoci prywatnej i u-

''ksztaceniu publicznem 1). Tc trzy narody, których

1) Ja tu mówi o kierunku tych ywioów , a nie

o lepeni naladowaniu ich wyrobów w staroytnoci, bo

co innego rozwinicie, a co innego sztuczne naladowa-

nie. Gdybymy chcieli wróci do Torm religijnych y-
dów, do form estetycznych Greków, do form politycznych

Rzymian, bylibymy w stanie wstecznym, a uksztace-
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przeznaczenia bjly ak udmienne , fftiy kady z nich

inny ywio przedstawia, midzy sob okazuj to-

samo w tm , e wszystkie trzy byy szczeg-ólnie

poetycznemi , tak dalece, e ich historja poczlkoAva,

symbol ich przyszoci , jest najszczytniejsz poezj.

Penateuch , Iliada i ta czarujca epopeja zaczyna-

jca si mioci bog^a wojny, z kapank czystoci po-

wicon, a koczca si oswobodzeniem Kapitolu przez

bohatera przeladowaneg-o,a ratujceg^o niewdzicznych

ziomków, oto s dokumenta historyczne, szlachectwo

e tak powiem tych trzech wielkich ludów , czyst

poezj ale razem tak rzeteln , e w niej upatrzy

mona nastpne ich przeznaczenie. Wszystkie inne

narody, "które upady, mao ladu swojego bytu zo-

stawiwszy, dla teg'0 s zapomniane , e nie byy poe-

tyczne. O tyle tylko s nam wiadome , o ile miay

stosunki z temi trzenii narodami, a co tylko byo bez

stycznoci z ywioem relig^ijnym , estetycznym i po-

litycznym, ywotnie przedstawionym przez te trzy na-

nie Jest zawsze postpem. Chc tylko powiedzie , e
cywilizacja wedle poj, jakie o niej mamy, nie moe nam

okaza, iby jej korze nie by wnurzcmy w objawieniu

mojzeszowem, ani sztuki, któraby si nie odnosia w czeni-

kolwiek do wytworów (irecji , ani prawodawstwa, do któ-

reijo ukadu mona si byo obej , bez jakiego zg-
bienia praw rzymskich.
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rody, l)cdzic zawsze dla nas l>ez korzyci, bez zna-

czenia i znponniianein zustanic.

Ale Ic trzy narody nic zarówno dotrway w zachowa-

niu poelycznoci w bycie obyczajowym. ydzi i Grecy

niewierni poelycznoci swoich pocztków, nakonili si

praktycznie do prozaizmu. Zamiast szlachetnego a ro-

<iziniego zapau, uniesienia, denia do szczytnoci, du-

cha ofiary, jaki zapa sztuczny, samolubstwo, zamio-

wanie korzyci drobiazgowych, materjalnych,a wiccpo-

dziclnych do nieskoczonoci. Z tych przyczyn wywi-

zay si dwa skutki. Pierwszy, ze czstki szczegóowe

tych narodów, zobojtniwszy w ogólnoci si przyci-

gajc, która je spajaa wpotncao 1), jednolito

i) Tu, jak we wszystkiem, mona wzia na wia-

dectwo Pismo wite, które adnej prawdy zbawczej dla

I lulzkoci uie opucio. Divisnni iniperinni in te, peri-

bif. Jeeli w narodzie walka silnych opinji pobudzi

wojn domow . jest to wielkie nieszczcie
,
jednak po

jej skoczeniu, naród moe nie upa, lubo ulegnie nie-

bezpiecznej transformacji. Ale jak w nim zagszcza si

swojskie kótnie, oszczerstwa, zawici, processa familij-

ne , ualenczas rodzina, podstawa bytu spoecznego na-

rodów wstrznit zostanie a upadek i mier nastpi

musz. Jeeli w narodzie processa familijne s tak rzad-

kie, e zgorszenie powszechne pobudzaj, jeeli spad-

kobiercy zwizani wzem rodziiuiym dziel midzy so-

b spadki ) bez wpywu i poreduictwa obcega, jeeli
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zg-Ina w spoficzesfwic polifycziirni ; jako królestwa

JiiJy i Izraela , nig-ily nie przestay by wzajemnie

a do z.ipftu posiiwj»jj| uszanowanie dla dojjmafów na-

rodowych, chociaby przy najwyszem ukszfaccniu
,
je-

eli wierz w wito przysigi^; mona by pewnym ,

e jakieby nie byy inne wady narodu
,
jakby potni nie-

przyjaciele na niego nie natarli, ten narod^wzrasta b-
dzie w .«awie i czerstwoci. S wystpki indiwidualno,

za które winowajca jedynie z osoby swojej odpowiedzial-

ny bdjie, ale wystpki potrzsajce zasady faniilijnc, ca-

ym narodem opacone by musz
, jeeli w narodzie

rozszerzy si bezkarnie wzgarda wierze i poda ojczy-

stych, jeeli w nim dwóch ssiadów o miedz mieszka-

jcych , nie mog z sob y w zgodzie. Jeeli nic ma
spadku , któryby nie zakóca caej rodziny , na nie ko-

czce si processa J naraajc
,
jeeli brat brata , syn

matk , zi tecia pienic moe bez zgrozy i wzfl^ardy

caej publicznoci
,
jeeli amanie przepisów karnoci re-

ligijnej bezkarnie dopenia si moe , uchodzc za nie-

winn swobod , a taki naród dopuszczajcy si tych

wszystkich wykrocze razem yje politycznie, jest to naj-

wikszy cud, jaki tylko potga Boska okaza moe , jest

to nawet rzecz bez przykadu , choby przy najwikszej

walecznoci obywatelów tego narodu. I takie zawsze by-

o mniemanie wielkich ludzi. Yesira quideni, o Poloni,

nontniperio qnod iiwelh, non doniinio quod horrelis,

sedfalo q7iodnni, re^itnr Hespiiblicn. {Oratio Sfep/tn-

ni Bfit/tori, npnd Menckenrum Epio/ae, legatiuies el

retponta) elc. 170'J 8-io Lipsiae p. b.i^.
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nienawistne , tak i grody g-rerhic vr ustawicznych

midzy soha walkach, rozdzicrafy ono wspólnej oj-

czyzny , a tak cha te narody lunozac zjawiska jakie-

go pozorncg-o ycia , wycieczay istotna ywotno
narodowa. Druji skutek by jeszcze waniejszy. y-
wio poetyczny nadto przewaa w skadzie tych na-

rodów , hy je mój w zupenoci opuci , ale uczu-

cia, zamieniy si na smak rozumu. Podania nar(V

dowe nie przestay by dla nich mie, ale ju do nich

naog-ów swoich niestosowano. Im mniej poezja by-

a wntrzna i praktyczna, tym \yiksza czu si daa

potrzeba mienia jej w stanie przedmiotowym i od

siebie oderwanym.

Tak si zjawiy formy i samoistnoci poetyczne,

psalmici hebrejscy, rapsodowie greccy, byli poeci

wielcy, nadzwyczajni. Mona powiedzie, e poezja

opuszczajc naród, skupia si bya w tych potnych

mach. Szczególnie w historji ydowskiej spostrze-

ga si daje , e o ile psalmici i prorocy wpy>vali

na smak swoich ziomkó\V, o tyle sami mao mieli po-

cigu do ich uczu i wyobrae, i do porzdku, któ-

remu oni powierzyli swój byt i przeznaczenie. Ich

poezja jest pena wdziku, uniesienia i szczytnoci,

ale obok tego przesycona jaka gorycz. Wymowne

zy wypiewuje nad ziomkami zalepionymi, stan o-

becny j drczy, i rada szuka ulgi w przeszoci i
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w przyszoci. Jeeli g-odzi si ham filozoficznie s-

dzi tych wielkich i wilycli mów, których Naj-

wyszy wybra za narzdzia swoich widoków, a w któ-

rych piewach natchnienie Boskie tak jest oczywiste,

mona powiedzie, e o ile ta Poezja jest organicz-

n wzgldem rodu ludzkiego, o tyle jest krytyczn

wzgldem narodu, z ona którego powstaa. W cza-

sie kwitnienia proroków, potga ludu judzkiego bya

w zupenym upadku, i ju on by utraci wszelk nie-

zawiso polityczn, cakowita ywotno narodowa

skupia si bya w tych czarujcych piewach. Ta;

sam drog postpi i gienjusz grecki , ale e w nim

szczególnie przewaa ywio estetyczny, ogólna wic

narodowo pozorn ywotnoci wiecia, wydajc

liczne zjawiska estetyczne i filozoficzne , oderwane od

ycia rzeczywistego, bo stowarzyszenie ju byo w sta-

nie omdlenia poprzedzajcym martwo. ywotno
narodowa najwicej si udowadnia w yciu politycz-

nem. Zapytuj, czy w tym wietnym okresie, co go

nazywaj wiekiem Peryklesa, byy w Grecji rzeczy-

wista potga i ywotno polityczna? Persowie na-

padli na Grecj, kiedy ich wasna potga ju omdle-

waa, a jednak znaczna cz Grecji im si poddaa

bez usiowania najmniejszego oporu. Ateczykowie

i ludy Peloponezu przeduyy czas jaki swoje nie-

podlego. Byo to piknem zjawiskiem, ale nie wy-

Mieiz. T. u. • . 9



leczy on org-anizmii ju zwJloncgfo. Czsto si zdarza^

e przctl sniiiyiii zgonem , objawiaj si dziwne feno-

mena ycia. Grecy odparli Persów i jakkolwiek szcze-

góy icli zwyciztw, przesadzone byy przez stronnych

dziejopisarzy, to wszake, co w nich jest niezaprze-

concg^o, na wieczna pami zasuguje; a przecie wzgl-

dem tych zwycionych Persów, Grecy nie zdoali na-

by samopoznania swojej wyszoci. Nie tylko , ze

wielki król nie przestawa by dla nich godem wiel-

koci i potgi, ale nawet najwietniejsze grody Gre-

cji, dobijay si o wzgldy jego Satrapów. Dowodz-

cy zwycizców Salaminy i Platei u tyche Satrapów

znajdowali przytuek, chronic si przed niewdzicz-

nych wspóobywateli przeladowaniem , i u nich

dni swoje koczyli. Nakoniec, obok tej wietnoci,

czeme byy ojyczaje, czem by gienjusz polityczny?

Byy nauki ilozofif^zne bez stosunku z ywotem pra;-

tycznym, byy czarowne wytwory sztuki, byy dziw-

nie bogate pomysy poetyczne, W} rabiajacc najradolj-

niejsze formy , i tem utworzyo si wygórowane u-

kszlacenie, ale wycznie materjalne. Kunsztmistrzc,

komedjanty, dworki i Sofici byli zwierzchnociami

towarzyskiemi grodu w opinji Greków przodkujce-

go, a i len gród nie wiele czasu po salamiskicui

zwyciztwie, zdo)ytym zosta przez Lacedemoczy-

ków , których teorje konstytucyjne zachwycay na-
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sze szkoy, a którzy ju byli jurgielliiikaini Per-

sów.

Ostatni wielcy ludzie Grecji, Epaminondas i Pe-

lopidas hyli obywatelami ogrodu obcego kunsztom i

literaturze 1), a który z teg-o powodu byl wzgar-

1) Wiec powie kto, potpiam kuuszta i literatur,

jak niegdy Husso. Wcale nie , owszem przekonany je-

stem , e s pewne epochy, gdzie najwysza, jedyna u-

slnga dla ziomków jest uprawia icK jzyk, popychajc

ich na drodze poezji i filozofji , chociaby tylko w spo-

sobie przedmiotowym. Tak dalece, e kiedy opinja pu-

bliczna nie stawi tych przedstawiaczów umysowych na-

rodu , na najwyszym szczeblu , to samo jest dowodem

Zgnilizny moralnej , zwlenia powszechnego. To tylko

twierdz, e literatura bogata, raptownie zjawiona, jest

zawsze jakim symptomatem, nad którym warto si za-

s> tanowie, bo nie moe by skutku bez przyczyn. Czy taki

symptomat ma obudza nadziej , czy wznieca rozpacz,

jest to inne zadanie, którego rozwizanie dla mnie nie jest

adn zagadk. Wszake warto za>ysze si zastanowi
,

czy mowie uprawiajcy poezj i filozofje s przedsta-

wiaczami umysu powszechnego , czyli tylka swojego wa-
snego. A o tem najwaciwiej przekona moe, pocig

lub wstrt ziomków do ich osób. Nie trzeba wypuszcza(?

z uwagi okresów, w których oni kwitnli, bo tene sam

postpek moe by w pewnych okolicznociach zbaw-

czym , w innych zabójczym. Kiedy Ateczykowie na

mivr wskazali Sokratesa, byo to dowodem najokrop-
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dzony od innych Greków. Z ich szkoy wyszed Fi-

lip, Pelopidasa wychowaniec. Ten wielki mai iirac-

telniwszy w osobie swojej g^chokq myl polityczn,

a majc za narzdzie lud jeszcze nie zuyty przez cywi-

lizacj, peen przytóni poctycznoci w uczuciach i oby-

czajach, podbiwszy rozumkujc i gadatliwa Grecj

ntworzy inna zupenie Grecj polityczna i wojenn,

i przekaza j synowi, najwikszemu bohaterowi w sta-

roytnoci,co do poctycznoci zawodu.Ale ta Grecja, któ-

r Alexander przedstawia, nie bya tem gminowadz-

twem zszarzanem i wzgardzonem, coj Demostenes

usiowa wymownem paplaniem wskrzesi, bya ona

t , Ittór Filipp utworzy 1 ). To, co pozostawao

niejszej zgnilizny n.irodo\vej , i ten wyrok uwaanym
by moe, za przemow do cheronejskiej klski, lecz kie-

dy Katon wypdzi Karueadcsa i wszystkie szkoy filozo-

ficzne pozamyka w Rzymie, to byo dowodem najwik-

szej czerstwoci narodowej. Szczliwy naród , który

przy wszelkich warunkach bytu
,
posiada pikn litera-

tur , i umie j ocenia, nieszczliwy, który j majc,

ni pomiata, a najszczliwszy ten, który bdc silnym

a tem samem cnotliwym (bo naród nie moe by silnym

bez wielkich cnót publicznych i prywatnych) ani posia-

da literatury, ani jej czuje potrzeby.

i) Nie zapominajmy ze Macedonija niebya uwaa-

na za cz Grecji
, jj mieszkaców nazywano w Gre-
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z dawnej, byo wanie co ujemneg-o i prózneg-o,

ten odwieczny ducli rozkadowy, rozprzg-ajacy , nie

dopuszczajcy hy dzieo Filippa i Alexandra w zu-

penoci Hslai si mogo. Sabo ywiou politycz-

nego, tak jawna w historji Greków, okazuje si na-

wet w nickiórycli postpkach Alexandra, wielkiego

be« wtpienia, ale w którym siary ywio grecki, byf

nierównie silniejszy, nieli w jeg"o ojcu.

Okres, w któreg-o kocu objawiy si pieni home-

ryczne, jakby na wiadectwo, ze juz poezja przecho-

dzi w stan pimienny i przedmiotowy, jest bardzo

mao cile historyczny. Jednak to, co moemy o nim

wiedzie, juz jest dosfatecznem, eby nas przekona,

ile Grecja bya naówczas wielk.. Ona brzeg-i Azji i

M'^och osiedlia swojemi osad.imi. Wyprawy wo-

jenne w oddalonych strefach szczliwie prowadzi-

a, wyrabiaa miejscowych prawodawców nadzwyczaj-

nych, których siy moralnej ju dzisiaj poj nie mo-

emy, nakoniec ywot siedmiu mdrców do teg^o o-

kresu naley. Wiek za Peryklesa co do poezji i fi-

lozofii przedmiotowój i rozwinicia kunsztu tak wita

cji barbarzycami. Filipp pierwszym by królem mar-
iloskim

, któremu przyznano prawo zasiadania na sejmie

Amfiktijonów. Zidaje si , ze lud macedoski do Siawia<

szczyzny nalea.
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ny i z adnym nie zrównany, co do poezji i filuzofji

obyczajowej, i czerstwoci politycznej, by w zupe-

nym upadku. Wielcy ludzie teg^o wieku nie czuli po-

cing'U ani do obyczajów ziomków swoich, ani do ich

ustaw, i ledwo je nie wszyscy od nich wielkich prze-

ladowa dowiadczali. Dowód oczewisty, ze nie byli

w harmonji z wyobraeniami panujacemi w narodzie,

a tem samem nie spajali si z massami. Pod tym

wzg-ldem sam wiek Peryklesa moe suy na dowód

niepodobiestwa, by Poezja niog-a istnie jednocze-

nie i w stanie wntrznym i w stanic przedmioto-

wyml).

1) Polny Marszaek, Xiae Paskiewicz warszawski,

rozwin obóz zwyciczki pod stopami tc{i[0 Araratu, na któ-

rym po potopie Korab Noego stan. Zdaje si, e taki

przedmiot sam z siebie jest peny poezji. Jednak ad-

nego dotd poet rossyjskiego nie natchn. Nic dziw-

nego, bo ten poemat jest nadto wntrzuy, eby a móg
zosta przedmiotowym. Jeel, o ozem wtpi nie mo-
na, wywie si dalsza poezja , jej ustpami bd podob-

iie wypadki nad brzegami Tygru lub Eufratu. Bo je-

szcze raz po>^ tarzam, wtedy tylko wielkie wypadki przele-

waj si w poetyczne karty, kiedy ju znikaj z bylu

praktycznego. Pokd Hzym wiat zwycia , nie mia

poezji przedmiotowej , a w tern prawie nie ma, i by
hie moe, wyczenia. W czasie owej wicikidj epopei Na-
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Trzccicg-o a najniozniejszcg-o z pomidzy nich In-

dii slaroytncg-o rozwinicie , inneiui prawidami po-

stpio; ywio poetyczny I)y w nim równic silny, sil-

niejszy nawet , ale e nie przestawa si rozwija

w hycie praktycznym i obyczajowym, nie wyrobi, zatem

ani mójf wyrobi zewntrz siebie poezji przedmio-

towej. Ale jego byt org-aniczny, polityczny, by ci-

g poezja objawiaj.c si nieprzerwanemi zjawiska-

mi historycznemi. Epopeja, co jq nazywaj podaniem

bajecznm Rzymu, tak szczelnie si spaja z jego rze-

czywist historj, i ta zdaje si by pierwszej roz-

winiciem. Ta Epopeja nie ustpujca Iliadzie, ma

jakie stosunki z Biblj w tem,e równiejak ona, zacho-

waa wypadki rzetelne, a razem symboliczne wzgl-

dom innych wypadków póniejszych. I w niej take

podanie czy si z natchnieniem, i ogaszajc wy-

darzenia przesze
,

pomimowolnie jakim duchem

wieszczym, bez czego nie ma poezji, siga przy-

szych przeznacze swojego narodu. Jako dzieje po-

wszechnego stowarzyszenia, wprzód nim si to stowa-

rzyszenie uporzdkowao, byy symbolicznie zamkni-

te w Bibiji , tak te cakowit historj wietnoci

poleona , czy byo co ndzniejszego od poezji pisanej

owoczcsnej Francji.
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rzymsliiej , mona upatrzy w tym poemacie, który

jest podstawa jego narodowoci.

Poezja wcielon bdc w ycie obyczajowe a tern

samem polityczne Rzymu, rozwijaa si cig^lc w po-

stpie, którego chwile tworz najpoetyczniejsz , a ra-

zem najdokadniejsz bistorj , historjc , która jest

cig^ epopej. Ju obyczaje upaday, juz filozofia

Epikura, zatruwaa ywotno narodow, ju samo-

lubstwo wtlio ywot polityczny, a jednak poetycz-

no nie opuszczaa zupenie narodu. Cezar jest je-

szcze bohaterem penym poezji , ale ju to byo jej

wysilenie , gdy August otwiera er czystego pro-

zaizmu 1).

W tym to okresie Rzymianin oddzieliwszy si od

ywiou politycznego , uczu potrzeb rozpoznania go

w sposobie przedmiotowym. Xigi i wyobraenia

greckie ju pieciy umysy, bo rozum rad by si

i) Ten prozaim by koniecznym, by bowrem skutkiem

wyroków Opatrznoci. Poetyezno pogaska zf^asa
,

zgon swój uwietniajc raptownem wybuchniciem lite-

ratury wieku Augusta. Trzeba byo oczyci miejsce na

którem poetyezno chrzecjaska now i wieczn budo-

w wzniosa, ^\'arto zauway, do jakiego stopnia ducli

chrzecijaski jest zachowawczy,kiedy nawet poezj przed-

miotow pogask usiowa odywi.



73

nasyci tein, co ju z serca byo wyg-nane. I dla le^o

wanie zjawia si uzupeniona literatura aciska

pena wdziku i narodowoci w wyraeniach i w to-

ku okresów, ale uboca w pomysy i ducha, bo bya

naladowaniem innej literatury.

Kada literatura raptownie zjawiona, jest zawsze

symptomatem albo skonu ducha narodowego , albo ja-

kieg^o przeobraenia w ywocie politycznym narodu.

I to twierdzi mona bez wchodzenia w rozbiór war-

toci, wewntrznej tej literatury. Rycho przed sko-

nem, Polski , wybuchna literatura, której warto

stosunkowa wzfldem literatury francuzkiej, su-
cej jej za wzór, bya taka, jak literatury rzymskiej

wzgldem greckiej. Literatura wieku Ludwika XIV

naladownicza staroytnej klassycznoci, staa na po-

graniczu Francji feudalnej i Francji czysto monar-

chicznej
,
po obaleniu szlacheckieg-o przedmurza mi-

dzy tronem a g-minem. Literatura Medyceuszów naj-

wicej wzorowa z pomidzy wszystkich nowoytnych,

dowodzia, e ju papieztwo wkrótce utraci przewa-

g- polityczn, zachowujc jedynie zwierzchno du-

chown , nad stowarzyniem zachodnim. Nawet li-

teratura niemiecka zjawia si wanie w tym okre-

sie, kiedy ju rzesza, znikn miaa, a inny porzdek

wschodzi dla Niemców. To zjawisko okazao si

w Hiszpanji. Jednm sowem po objawieniu si obfi-

Miesz. T, U. 10
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tej literatury, po której inileKonie nastpuje, zawsze

upatrzy mona, jaka^ odmian w hyeic narodu.

Lecz wracajc do staroylnoei, {fdyhy w chwili,

w któn'\j poezja ustpowaa z ycia praktycznej^o Rzy-

mianina, a teni samem dnya przej w stan przed-

mioto>vy, nie bya znana literatura g-rccka, utworzy-

aby si bya poezja pimienna wzorowa, na podsta-

wie poczjilkowej liistorji , i tu zdoaaby samorzutnie

,wyrobi dla siebie wzorowe a naJMaciwsze kszta-

ty. Samo bog"actwo tej naladowniczj literatury,

o teni przekonywa. Ale póki poezja bya vr stanie

obyczajowym ,
poty Rzymianin nie móg rozpozna

lej siy, która bya czstka jcg-o jestestwa. Bo nikt

siy wewntrznej nie pozna, a si od nieg-o oddzieli,

przybierajc jaka form. Rcz teg-o uywa bdzie

tej siy
,
przez nia nawet, tworzy moe, ale bez sa-

mopoznania swojej wasnej potgi. -Nie tylko, e czo-

wiek, naród rozrabiajcy poezj w ywocie, ani si

domyla o swojej czynnoci, ani jej nazwa potrafi,

ale nawet w tych wybuchniciach, co nadaj duchowi

poetycznemu jakie formy, któremi ów duch okazrtije

si jako przedmiot, czowiek swojski, o ile praw-

dziwszym bdzie poeta, o tyle ninii-j zdoa wyrozn-

mowa swojej siy. Najwiksi poeci, najmniej na so-

bie pozna si umieli, chyba ie ich sawa bya ws|M>-

ezesu ich l»ylu , ale dawniej, zwyiile sawy jwetow
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hyy pojjTohowe. Ani Daiilc, ani Cerwaiitcs, ani

Szclispir nie mieli siebie za poelów, i ten coby si

kusi ich rze(elii.r warto przed niemi samymi utlo-

woiini, moehyicli zadziwi. Wieszcz litewski przc-

demn wyzna, e dopiero od przyjació swoich do-

wiedzia si, i jest poela , a zezwolenie powszech-

ne ledwo g"o o lem przekonao i ). Jeeli od ra-

1) Przeciwnfe; poziomy autor najatwiej sam sobie

wmówi, e jest poeta, Nie byo nic poeie.szniejsze{j;o od

autorów poUliich, w pierwszych 23 latach naszego wie-

ku. Nic nie roliiono tylko tumaczenia z francuzów, je-

eli tumaczenie byo do wierne, nazywano to tuma-

czeniem, jeeli pisarz, szkcdarz, nie zdoa wiernie tu-

maczy, ogasea prac pod tytuem naladowania, a jeeli

to tu , to tam
,
pochwyta róne myli drukowane, ta kom-

pilacja nazywaa si dziecui oryginalnem. Caa poezja bya

wyffadzeniem i rymowaniem. lczeli na<I wzorami, fran-

cuzkieuti , nasi wierszopisowie, prac swoich nie pieszyli,

drukowa, ale je trzymali w pugilaresie. Dopiero kie-

dy gdzie, który z nich przyjecha, proszono go o lektur

a wtedy autor pedantycznie sypa swoje Alexandryny, nie

zaniedbujc zwraca uwagi suchaczów, na trudno ry-

mów dobranych
, jak naprzykad czsto sowo z rzeczow-

nikiem spotykaj si przy kocówkach, jak znów u w tym

wierszu jest har?nonie irminlhe. A na to, extazje , o-

klaski, liczne powtarzane okrzyki, stówo honoru, to ttu-

niuczenie lepsze od oryginau; co za s/malos! co za
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zu pisarz ma siehie za poet, mona i w zakad

ze nim nic jest; e jeg-o twory niesa t»ybachem we-

"V¥ntrzne;ro natchnienia, ale nationieniem myli jao-

wej do jaliicb form, htóre ju si(^' stawi przednim,

wprzód jeszcze, nim tworzy zaczyna. Im wicej je-

go wyobraenia najczciej nie samorzutne, ale tu i

ówdzie pochwytane, ciska si bd w Wy normie,

o tyle silniejsze mie bdzie przekonanie doskonaoci

swojej mniemanej poezji. Upatrzywszy w poecie

bogactwo rymów 1 • IVie do byo sucha rymowanych

o<legrzanck , trzeba byo jeszcze puci uszy na ofiar
,

rozprawom, pochwaom, mowom wszclKiejjo rodzaju, bo

ju i wtedy kady mia prtcnsjy do autorstwa. Kró-

piski dug;! czas by przekonany, e Adolf i Jnija sza-

cowniejsze dzieo od Nowej Heloizy , i to by wmówi
wszystkim Damom krzeniieuieckim, które ryczay z roz-

czulenia, suchajc t}ih paskoci. Sniadecki Jan mia

siebie za {jboko uczonego czowieka i za wieikicjjo fi-

lozofa, i do dzi dnia wielu jeszcze lo z naogu powta-

rza, Tytus Szczeniowski nnzywa go wielkim czowie-

kiem i stawi go ol)ok INapoleona, .laki nie by odgos

Teorji jestestw orgamcinycli , Jdrzeja niadeckiego ?

A gruby materjalizm tego pisma, uchodzi za zgbienie

filozoficzne natury. Przyczyn tego niedostatku ywio-

u dodatniego w literaturze do licznej , byo ubóstwo

nauk w Polsce. W dwudziestu pierwszych latach na-

ti^eego wieku, oprócz prac Ma\ymiliana Ossoliskiego, Al-
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wzorowym jaka forui , klórej ów poeta uie szuka,

sztucznie i niewoiuiczo naladowne bdzie to, <;u nie

byo niczeiu iunem, tylko szczliwym wypadkiem, im

wicej si nag-nie do tj formy, tym >liej postawi

siebie obok Poety, kióremu da si zhodowa, a wy-

obraenia estetyczne jego ziomków, mog by tak skrzy-

wione, e publiczno potwierdzi jego sad, osobie.

Gdzie tylko jakakolwiek forma, chociaby najdosko-

nalsza nosi cech prawa , wedle której maj si sa-

bertrandego, Lindego i Groddcka, nic rzeczywicie uczo-

nego nie wyszo na naszej ziemi, a dwaj ostatni, nie;}

nawet nasi ziomkowie. W dzieach powanych szarla-

tanizin naukowy uchodzi za glboh nauk , w dzieach

lekkich manjcra uchodzia za gieiiju.sz. O cah(»wilej |)r(-

zie tego okresu nie warto mówi. Porzja |>oininio ubó-

stwa pomysów , objawionego tcmi przekadami , które

skaday ledwo nie caiiiowit literatur tego okresu, nie

jest jednak bez zalet. Pisarze wyrabiali nasz jzyk i

ohjawili jego potg. INie umieli , e tak powieui, mu-

zyki , ale wydoskonalili dla nas , instrument muzyczny.

Trembecki by najwyszym poet Avyraenia , Feliski

wskaza nam wzory wdziku materjalnego naszej uiowy,

to i liozmian, to i Osiski Ludwik, to inni. Zapewne,

ejunasz jzyk postpi odtegoczasu, ale bez tych pi-

sarzów
, moeby tego postpu nie l)yo. Po przesadzo-

nym entuzjazmie
, jak to zwykle bywa, nasl[>io lekce-

waenie, ale czas kad rzecz na wlaciwem jej miejscu

postawi.
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(Izi l)cz odwoania twory gicnjiiszii , fnm litcrntiira

prawdziwej po<?zj i nie objawi. Jeeli to prawo lnw

zabójcze dla poezji, pomimo ubóstwa przykadów na

fctorych si opierao , jajieje powag^i nie miao iizy-

slja .szk(»larstwo, okazuj<';c na poparcie swoje najdo-

skonalsza literatur.

W takich by Rzym okolicznociach, kiedy zam-

knicie wityni Janusa zwiastowao , ie ju poezja

odrywajc si od ycia praktycznego, musi si obja-

wi jako przedmiot. Ci co byli powoani , af>y tej

nowej potrze)ic towarzyskiej zado ucz}ni, obezna-

ni z jzykiem i literatur.-) Greków, w tej Literatury

formach wykazanych i wyuszczonych a do drobiaz-

gowoci przez scholiastów i retorów, a nie w poda-

niach i piewach g-minnych wasneg^o narodu szukali

podstawy poezji. Rodzinne pomysy skazili , nagi-

najc je do przepisów przyrodzonych g-ienJHSzowi g-rec-

kiemu, ale ju nadciaganych dla gienjuszu aciskie-

g-o. Stad pisarze wieku Augusta, w czem t}lko mieli

wzory greckie adnej rzeczywistej poezji , w cam
znaczeniu tego wyrazu , nic wyrobili , chocia zado-

wolnili smak sztuczny swoich ziomków. Juzem wy-

ej napisa dla czego Horacy, a szczególnie Lukre-

cjusz byli jedyni poeci tego wieku.

Lecz chybibym mojego celu, gdyby czytelnicy moi

przekoiawszy si o niebezpieczestwie naginania po-
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mysów swoich do pewnych form sztucznych , w in-

nych narodach wylgych, z tego wnioskowa mieli,

ze badanie literatur zagranicznych opiera si rozwi-

niciu ducha narodowego w literaturze wasnej, prze-

ciwnie; dzi bez podobnych bada, zbyt trudno by

poet , bo nie do dla poety rozwija swój ywio,

powinien on by jeszcze w harmonji z innenii ywio-

ami swojeg^o narodu i swoje«fo czasu , a to by nie

moe bez g-bokich nauk, szczeg^ólnie filozoficznych.

One jedne przy ciag-fem badaniu wzorów, ochroni g-o

zdoaj od naladownictwa.
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Honor w jzyku najpotniojsznjro w sfaroytnooi

naroilu, w sposobie hiernym oznacza zaszczyt, w spo-

sobie czynnym oznacza cze, Stad Rzymianie na-

zywali urzdy honores
, jako wiadczy wiersz Ho-

raccg^o

:

Ifttjic, si nwliliinn lurhn fluirilinnt.

Cerlat iergeininii tollere honorihus. (Od, I, 1,7).

I jak mi si widzi , z tegfo Polacy dawni , nazy-

wali szlachectwo honorem. Dzi nawet zdarza si

sysze, midzy jrniinnn szlachta , e chccy dowie-

dzie si o nazwisku teg-o z kim zabiera znajomo,

zapytuje g^o : jaki jest pnskt fionor?. Kiedy za w.
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PaT^e nakazuje ael)y kademu odda o mu naley.

C?i{ honor, cni rectigal^ tu honor ju oznacza, od-

danie czci nalenej jak oznak powierzchown. •

—

W staroytnoci nikomu przez myl nie przeszo, e-

by Monomachia, czyli bitwa dwóch midzy sob, mia-

a co wspóliieg^o z honorem, i eby czowiek nie po-

siadajcy adnych prawych, ani prawnych zaszczy-

tów, byt czowiekiem honoru dla tego, e zdarzao

mu si zabi lub okaleczy blinieg"o.

Rzymianie posuwali a do wciekoci odwag- i

wzgard ycia. ada przeciwno pobudzaa Rzy-

mianina do szukania ucieczki w samobójstwie. Jed-

nak w tym jego ywocie do. kótliwym, bo po wik-

szej czci bd w obozach, bd im Forum trawio-

nym, nie byo w obyczaju , aby jeden drugiego wy-

zywa na bój pojedynczy, chocia w potyczkach z nie-

przyjaciómi ojczyzny, nie rzadkie byy przypadki, po-

dobnych bojów, w obliczu dwóch wojsk, na to ze

zoon broni patrzcych. Podania rzymskie zacho-

way pami takowej bitwy i zwyciztwa Romuliisa

nad jednym królom, Horacjusza nad Kurjacjuszami,

Taleriusa Corvina nad Gallem i innych , a cisa hi-

storja przytacza nie mao przykadów tego rodzaju

zwyciztw, których nagrod, byo powicenie zdo-

byczy, obrzdem, co go nazywano: sjJolia opima.

Mieiz. T. U, ii
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Na pi(^rw.szy rzut oka, zdaje si by rzecz dziw-

n , e Rzymianie tak czsto kócc si midzy sob, i

bd na forum, bd w senacie, bd w pretorium tak

cierpkie czynic sobie zarzuty, nie wpadli na myl roz-

wizywania podobnych sprzeczek krwawemi a prywat-

nemi potyczkami, tern wicej , e byli wprawieni do

wadania ora. Lecz rozwaga wykarmiona zgbieniem

ich hisorji , atwo to wytumaczy moe. ' Mio
prawa, bya moe najg-ówniejszym ywioem ich na-

rodowoci , i std w adnym narodzie nie rozwin-

o si prawodawstwo tak dokadne, tak doskonae, jak

rzymskie , e dotd nawet, we wszystkich pastwach

chrzecijaskich, jeeli nie jest posad samego pra-

wa, to przynajmniej jest posad nauki prawa. W wy-

obraeniach rzjmskich, wszelkie obowizki wypywa-

j jedynie z ustaw politycznych i cywilnych narodu,

wymiar Avicc sprawiedliwoci obnaony z form legal-

nych, by istnym bezsensem, a tern samem w ad-

nym wzgldzie stronie pokrzywdzonej zado uczy-

ni nie móg.

Jeeli niezbdno tych form, bya szanowan od

najzuchwalszych przywaszczycieli swobód narodo-

wych, e nawet av czasach konwulsji praw, w zu-

penoci ich nie mieli odrzuca, tak dalece, e ani

Sylla, ani Cezar, ani Oktawian, ani wyuzdani jego

nastpcy, lubo cigle gwacc ducha prawodawstwa,
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nic przestawali okazywa uszanowania dla jcg^o form,

jake prywatny obywatel w osobistej krzywdzie

,

mófl si odway szuka dla siebie zadowolnienia

po za je^o szrankami , aby w onie powszechneg"o
,

ulubioncg-o prawodawstAva , utworzy jakie odrbne,

samowolne prawodaAvstwo dla siebie.

Dopiero kiedy narody pónocne, (których ywio
rodzimy by wycznie si i odwao^a , na gruzach sta-

rej cywilizacji rzymskiej), koczowiska SAvoje zamie-

niy na stae i okazae siedziby, gdy tworzyy z sie-

bie kast uprzywilejowan i wadnc, poród zdoby-

tego ludu, na pogard i poddastwo wskazanego; ATtedy

zaczo si objaAA-ia wyobraenie honoru, av znacze-

niu zupenie noAvem. By to jeden z niezbdnych

skutków skonu ducha narodowego , a poAvstania na

jego miejscu ducha kasty. I odtd ju ten wyraz

honor , ani oznacza posiadanego zaszczytu, ani czci .

komu okazanej powierzchownie, ale poATiccenie py-

chy indyA\'idualnej, opinj silniejsz od wszelkich ro-

zumowa zdrowego rozsdku, opinj wymagajc krwi

przelewu jako jedynego rodka bagalnego, zdolnego

uspokoi szlachcica, osobicie do peAvnego stopnia

obraonego. Jeeli to AvygóroAvanie pychy p zyspo-

sobio z jzyka aciskiego nazwisko honoru^ to zda-

je mi si z tego powodu, e czasem do tego wyrazu

honor- w staroytnoci przywizywano wyobraenie
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l;rvfi przelewu. Naprzykad rzn liydo na ufiarc

lio([om, iiazywanu honores mucare.

W samej rzeczy dzika odwaja , która przez naj-

dziwniejsz rewolucj socialna, zamienia moloch

barbarzyski w kasl wadnaca, nie moga nie by przez

dugi czas, najgówniejszym ywioem lej kasty, gdzie

przy biernoci mass, cakowita ywotno narodowa

si cisna. Wandal, Frank, Got, cae ycie na-

wykli wszystko rozstrzyga mieczem , nawet przy-

jawszy agodne prawo Chrystusa nic mogli od nao-

gu swojego odstpi. Owszem wyobraenia powsta-

jce z tego prawa z zapaem przyjtego, poniekd po-

suyy im do utwierdzenia siebie w tem przekona-

niu, e do walecznoci we wszystkim odwoywa
si godzi, gdy to nadzwyczajne przetworzenie spo-

ecznego wiata , nastpio tylko jedynie przez sta-

teczne bogosawiestwo Boga, który jego walecz-

no wzi za narzdzie swoich odwiecznych wyro-

ków. Z tego wywizaa si opinja, e Bóg zawsze

sprzyja dobrej sprawie , bo gdy zwycizca nie moe
zwycia bez jego wsparcia, zwyciony tm samem

e zosta z>yycionym, dowiód i nie zasugiwa na

jego oj.iekc. Tak si ugruntowaa wiara feudalna,

e stan szlachecki, jako zwycizki jest uprzywilejo-

wany Av obliczu Boga , a stan gmiuny jako zwyci-

ony na pogard susznie zasuguje. tej idei po-
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wstao wyobraenie, e miecz wycznie szlachcc-

Itiemu stanowi przystoi , e obrona kraju jemu jest

poruczona , a nic zdobytemu g-minowi, który siel>ie

nie umiej.ic ocali, tern mniej zdolny broni nowe-

go porzdku. A dalej myl powszechna zaM'Szc lo-

gicznie posl^'pujac, utwierdzia siebie w przekonaniu,

ze or szlachcica jest stróem jego bezpieczestwa

i sawy, a razem w potrzebie wiadkiem jeg^o niewin-

noci. To rozwinicie g^ównej jednej myli, tak si

w4;orzenilo av narodzie , i nawet wpyno na nowe

prawodawstwo, pobudzone ide chrzecijask, cho-

cia do jego ukadu wycznie wpywali Kapani CilKY-

STUSA, ludzie pokoju i zgody. I std to powstay s-

dy Boe , tak gone i zwyczajne w wiekach red-

nich.

Sd nazwany Boy, do którego kady obwiniony

szlachcic mia praAYo si odwoywa, opiera si na

tej myli zasadniczej, e Bóg" nie moe odmówi na-

wet cudu, dla oczyszczenia spotwarzonej niewinnoci,

jeeliby ku temu wszystkie rodki ludzkie byy nic^

dostateczne. Rozmaite byy sposoby udowodnienia

niewinnoci sdem Boym, jako dowiadczenie wod
i ogniem, ale najzwyczajniejsze wezwanie sdu Bo-

eg-o , odbywao si w nastpnej- formie. Obwinio-

ny o wystpek wasny, lubm wspaniay, chccy by
obroc oskaronej, naprzykad, kobiety, rzuca r-
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albo cofn swe oskarenie. W pierwszym przypadku

cha stawali Vf szrankach jako zapanicy, bili si na o-

slrc, a gadzie byo zwycicztwo; tam przyznawano isJusz-

iio. Lecznic do byo, by rodowitym szlachcicem,

aeby mie prawo walczenia w szrankach, trzeba je-

szcze byo by passowanym na rycerza, a ten obrzd re-

ligijny, nie by udzielony szlachetnie urodzonemu mo-

dziecowi, inaczej,a dopiero po otrzymaniujakich r-

kojmi cnoty, wiary, i wstrzemiliwoci. Ten obyczaj

poddania niewinnoci pod opiek mztwa, by tak dale-

ce powszechny ay wiekach rednich, ze nawet w na-

rodach sowiaskich byt w uywaniu. W ruskiej

2)raicdzie jest wzmianka o takowym sdzie, i je-

szcze za Cara" Iwana IV by w uywaniu, a rozdzia

XI, artyku XIV Statutu litewskiego dowodzi, e mu-

siay by przypadki podobnych bitw urzdowych.

Nie mao namiotano szyderstw, na ten osobliwszy

sposób dosledzenia prawdy, którym sia wystpna,

mog^a sobie przywaszczy wszystkie prawa niewin-

noci. Lecz z drug^iej strony, adna ustawa dugo-

trwaa, zbyt porywczo sdzon by nie powinna. S
zawsze jakie czasowe i miejscowe okolicznoci, któ-

rych si nie godzi wypuszcza z uwag-i. Kiedy gów-

ny ton harmonji instrumentu jest zniony, w tym sa-

mym stosunku wszystkie inne tony musz te by zni-
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one. Toz samo prawo istnieje i w harmonji towarzy-

skiej. Gównym tonem tj Iiarmonji,w wiekach rednich,

bya g-or.aca wiara, i wielka ufno w Kog*u, a wszystkie

inne tony do teg-o si odnosiy. Jeeli wic spoe-

czestwo wierzyo, ze Bóg: odmawia wsparcia po-

twarcom , a uycza Swojej wszechwadnej opieki,

spotwarzonej niewinnoci, tam or w rku, móg by
nieomylnym rodkiem do wykrycia prawdy. Gdzie

takowa wiara jest zwatlona, tam bez wtpienia ani nie-

winno pokrzepi szermierza z lkliwm sercem, ani

ze sumienie osabi zapamitalca wielkiej odwag-i, i

siy. W pierwszem pooeniu, e to by rodek

dobry, tem si udowadnia , i nie rzadkie byy przy-

padki, e saby rycerz walczcy w szrankach w o-

bronie niewinnoci, zwyeicztwo odnosi nad potwar-

c g-onym z siy i zrcznoci, w drugiem, jest rod-

kiem bezsilnym i z prawodawstwa ust.pi musi, bo

cud moe by uyczony tylko takiemu, który w cu-

da wierzy. Lecz w naszej wstydliwej sfrupiesza-

loci, nie potwarzajmy ducha dawnych wieków , du-

cha, któreg-o siy i energ:ji, zrozumie nic jestemy

zdolni. Do , e urzdowe bitwy w szrankach, do

takiej przyszy wzitoci, e nawet sprawy cywilne,

jako g^raniczne, donacyjne, zapisowe, tym sposobem

czsto si rozstrzyg^ay. A e biskupi zostawszy wy-

sokiemi baronami, powoaniem swojem i witcmi
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rza, ani piastowa mog-Ii ora, ohmylono osobn

."[•oJno feudaln , urzd TVidama^ klórcjo obowiz-

kiem byo walczy w szrankach za sprawy biskupów

i duchownych jeg"o dyecczji.

Gdy przy ostyjj-nicniu wiary, sia i zrczno, mojjy

jawnemu zbrodniarzowi zabezpieczy wszystkie ko-

rzyci niewinnoci, a tem samem or przesta by
rodkiem do wykrycia prawdy; prawodawstwo feu-

dalne odrzucio bitwy urzdowe. Ale obyczaje za-

choway bitwy samowolne, a opinja walczc z pra-

wem stanu, tak uporczywie je popieraa, z6 namno-

yo si w stanie szlacheckim mnóstwo zbójców, po-

strach i spokojnych ludzi, i cakowitych rodzin, a

którzy wszystkiego zcofo dopuszczali si bezkarnie.

INapróno królowie chrzecijascy mnoyli edykta, a-

eby poskromi te naduycia , wszystkie ich edykta

byy bez wykonania, bo uprzywilejowani przestpcy,

rozmaitemi fortelami umieli si wywika z pod ich

wyrane{fo znaczenia, i nawet bez wielkiej usilnoci,

gdy opinja powszechna ich popieraa, w przypadku

za prozckucji sadowej, nikt si nie odwaa przyno-

si przeciw nim wiadectw. Wadza polityczna wi-

dzc w tym wzgldzie swoje niemono, wezwaa

na pomoc wadz religijn, a zwierzchno duchowna,

najwysz kar jaka w jej szafarstwie zostawaa, to
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jest gówn kltw rzucia, nic Ijlko na Lijcych si

samowolnie, ale nawet na wiadków tych krwawych

zapasów tern ayIccóJ , e wiadkowie rzadko kiedy

bywali obojtni , owszem najczciej sami wpywali

do bitwy. Byway przypadki , e po kótni midzy

dwoma, az dwunastu z jednej, a dwunastu z drugiej

strony midzy sob si potykao.

Niedowiarstwo czasów wicej do nas zblionych,

korzystao z tego wstawienia si kocioa Boego, by

rzuca potwarze na wadz, która raz upowaniaa

podobne bitwy , a póniej je wyklinaa. W rzeczy

samej nic prawszego nad jej postpek. Mobójstwo

samowolne wszdzie i zawsze byo i bdzie wystp-

kiem o pomst do Boga woajcym, ale zaprzecza

nie mona spoeczestwu wadcy, nad yciem kade-

go z jeg-o czonków w szczególnoci, bez wzg^ldu,

czy jest winny lub nie. Inaczej zobowizanie do su-
by wojskowej, byoby g"wacenicm praw czowieka,

a kraj miaby odjle wszelkie sposoby obrony was-

nej. Jeeli wic szafarz wadzy spoecznej , dla do-

penienia wymiaru sprawiedliwoci obiera rodek, któ-

ry czsto n'ioe by obrócony na szkod niewinnoci

,

postpuje bez wtpienia niezrcznie, ale zawsze z pra-

woci, a tj prawoci koció Boy sankcji swojej

odmówi nie moe. Wszake g^dyby najwysza wa-
dza, istotnego winowajc miaa prawo wymaza z liez-

M>e". T. u. 12 ,
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l»y y<yjqcycli , kara mierci z hadco^o pra\\'oJa^'st\Ta

>vyiiiazaiialiy zostaa. }io nie duliy byu dla niej pew-

noci moralnej o zbrodni , IrzeJiaby jeszcze metafi-

zycznej, rzeczy nie podobnej, bo wszelkie pozory, mo-

fr by zwodnicze, a dotd rozum ludzki nic zdoby si

na wynalezienie Criterium takiej pewnoci. Nie-

równie logiczniej rozumuj ci, co zupenie zaprze-

czaj spoeczestwu prawa stosowania kary mierci.

Ale ze z drun-ij strony kada kara osoliicie dotykaj-

ca, nioe przynajmniej ubocznie przypieszy mier
temu, co jej dowiadcza, stdby log^iczny wyszed wnio-

sek, ze kade prawo karne jest zgwaceniem praw

czowieka, ze spoeczestwo nie powinno nikogo kara,

e bezrzd jest stanem normalnym ludzkoci. Ale

zdrowy rozsdek przestraszony, cofa si przed tenii

sofizmatami rozumu samoistnego , który usiujc od-

j sile spoecznej , wszelkie warunki jej bytu , na-

mnoyby mczobójstwa, kradziee i gwaty wszelkie-

go rodzaju.

Lecz pycha uprzywilejowanego stanu, przesadzona

cze dla odwagi, która chocia nie jest cnot, jest

przynajmniej najwyszym przymiotem czowieka, na-

koniec zastarzao obyczaju krwawego, ale nie obra-

nego z jakiej godnoci, a nadewszystko rozterki re-

ligijne, które juz od XIV wieku obojtniay powag

AYladzy duchownej, a nawet wadzy politycznej , to



91

wszystko opierao si spoem uag-odacniu teg^o dzi-

liieg-o pierwiastku, który powsta w koczowiskach na-

rodów pónocnych, a wdziczniejsze przyj ksztaty,

zetkniciem si swojem z cywilizacji^, poudniowych

ludów, midzy którcMni si wkorzeni. We Francji

szczeg-ólnie, ten )ar)arzyuski i pog^ardliwy dla pra-

wa przesad, przyszed do tego stopnia, ze w ^a-

sie tych wojen domowych , które zatruy panowanie

ostatnich Walezjuszów, jakkolwiek te wojny wznieco-

ne z powodów rclig-ijnych , tm samem krwawszemi

by musiay od wszelkich innych, wyrachowano jed-

nak, e wicej zgino szlachty w prywatnych bit-

wach , nieli walczcych w massie na pobojowisku.

Kltwy Kocioa byy bezsilne, bo kontrowersja X\\

wieku, a nadto nauczyy szydzi z jeg^o wyroków,

a cdykfa królcAYskie tem mniej zapobiedz mog^ywko-

rzenionemu zemu, e sami Królowie, ulegajc po-

wszechnemu przesdowi, rzucali pog-ardliwc sowa na

tych , co wyzwani do bitwy , chronili si pod opffek9

tyche samych edyktów. Nawet przydatek do przy-

sig-i królów przy ich namaszczeniu, e takoAve prze-

stpstwa cig-a bd, okaza si bezskutecznym.

Dopiero za Ludwika XIIT, kiedy Kardyna Risze-

bic wzi ster rzadoAvy, edykta królewskie zaczy

stanowczo skutkowa. Ów kaptan bohater, nic uba-

{fany przeladowca swawoli feudalnej , czy ona mu si
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okazywaa walczca w massie przeciw swojemu pa-

nu, czy tez w bitwach prywatnych pog-ardzajnca jejo

wyroki, zdoat da jj uczu calkowily ciar swo-

}6j elaznej rki. Z podziwieniem i postrachem wszyst-

kich, pierwszy raz ujrzano na rusztowaniu spadajce pod

juicczcm katowskim >{owy, potomków najhisloryez-

niejszych rodów, jedynie z tcg"o powodu, e przesadzo-

na czuo dla te""© boyszcza co gpo nazwali hono-

rem, stawiaa ich w szranki potpione wola monar-

chy, chocia s(rzone opinja publiczna. Midzy licz-

nemi ofiarami nie ug-icteg-o minislra, wspomnie warto,

o tym modym xiacciu Montmorency - llouttevilIe ,

ojcu zwycizcy Sleinkerku i I\er\vindy, który by ci-

y jaljo zocz)ca za to, e uczestnictwa swojego nie-

odmówi do podobnej prywatnej bitwy.

Po zejciu Hiszelie, g"dy nastpia maoletnoe

Ludwika XIV, a z nia rzdy kardynaa Mazarinie^o,

jczowieka wicej zrczneg^o ni energ"iczne«^o, srog"o

pr^^ya na wyzyAvajacych, znacznie co do swojcg^o wy-

konania utag-odzona zostaa. Jeduak nie przestawaa

dotyka szlacht, nie popart stosunkami u dworu.

Co si tyczy samego dworu, wietni przestpcy pra-

wa, Ijj^fem królewskim, nazwanym lettre de cnchet

zasonieni od przyrodzonych sdziów, duzszem lub

krótszem zamkniciem w Bastilji, zwykle opacali

przewinienie swoje. Ale g^dy Ludwik \IV doszed-
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szy penych lat, zacz rzdzi przez siebie, gdy o-

wiadczy niech swoj przeciw (emu szermierstwii

Mysze^fo lonii ; z jednej strony draliwo mioci

wasnej wymao-jca niehiedy krwi przelewu, a z dru-

g-iej hojaii nieaski króla, a nawet odpowiedzialnoci

sdowej, naday takowym hilwom zupenie now po-

sta. Naprzód, co juz hyo nie maem ulepszeniem

moralnem, wiadkowie zaprzestali uczestniczy do hit-

wy, aeby na przypadek wytoczenia o to sprawy, jak

najmniej dostarcza na przeciw sobie dowodów , a

A\królcc cakiem zaniechano bi si przy wiadkach.

Powtóre, zaprzestano wyzywa siebie na rk, tmi

wszystkicmi uroczystociami, któremi bynajmniej nie-

iidowodnia si waleczno, a które tylko okazuj wik-

sz AYzoard ustaw rzdowych. Obraony zwykle za-

pylywat teg-o, do któreg-o czu uraz
,
gdzie g-o mo-

e znale jutro o tej lub owej g-odzinie, a zapylany

rozumiejc cae znaczenie takoweg-o wstpu, odpo-

wiada, e na t g-odzin mona g-o znale przecho-

dzccg^o si samotnie w tm miejscu. Zapanik szed

samopas w to miejsce na umówion godzin, tami
spotkaAYSzy, e szlachcic z domu bez szpady nie wy-

rusza, atwa i krótka bya midzy nimi rozprawa.

Nazywano to spotkaniem; w kadym wypadku zabój-

ca wymawia si przed sdmi , e by napadnitym,

e bronic swojeg^o ycia, nie móg oszczdz-a ycia
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narhodcy, ic za knzda wntpliwo w kazdin prawo-

tlawslwic, siiiy na korzy a uie na |>olv|Mcnic oh-

atowancifo, wic takowe zabójstwa nino>fy si hcz-

liarnic, I)o niebyo sposobu udowodni Stidowie cor-

j>is delicii. Takowe spotkania byway okropne, bo

ecsto zdarzao si , e zwycizca dobija ranncjo,

by siebie ubezpieczy przed sadem. Ale wyzna po-

frzela, e to straszne naraenie osoby swojej, za la-

da sówko nie rozwanie rzucone, dawao wyszemu

towarzystwu l)arwc niewypowiedzianej g'rzeeznoci.

Jakkolwiek serca wrzay zemst , ta powierzchowna

sodycz, to umiarkowanie w mowie i w poruszeniach,

nie opuszczay szlachctnycli szermicrzów nawet u po-

dwojów mierci. Tm samem, e spotkania musia-

y koniecznie I)y miertelne, wstpy do tycli spot-

ka nie niog-ly I)y gone. Ktoby da wiedzie o so-

bie, e ma zamiar spotka si z druo-ini, zostal)y

wyg-nany z dobrego towarzystwa , bo pokazaby si

razem burd i tchórzem. Burd , e si chlubi i
obrazi lub by obraonym, rzecz zarÓAvno bolesna

dla czowieka wyszych poj i delikatniejszego czu-

cia, tchórzem, e unika niebezpieczestwa na które

zasuy
,
gdy bitwa zawczasu ogoszona

, prawic

nigdy do skutlai przyj nie moe. Waleczne to-

warzystwo fraiicuzkic wyszego wiata , na którego

wzór ksztaciy si wszystkie wysze towarzystwa Eu-
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ropy, zuicAYalao jakiin czarujcym urokiem, bo praw-

dziwa waleczno jest z przyrodzenia swojcg-o spo-

kojna i ajodna. Rliloó wasna nie prdko zakóci

spokojno waicczuejio ma, bo on posiada w sobie,

jej samopoznanie. Przeciwnie czowiek tchórzliy.e-

g-o serca, jeeli ma wiele mioci wasnej, oczewi-

cie bdzie opryskliwym i kr/.ykliwym, eby w dru-

gich wznieci o swojemmztwie to przekonanie, któ-

rego sam sobie da nie moe. .

Stan szlachecki bdc najdzielniejsz podpor tronu,

a razem przedstawiaczem ywotnym wielkich poda

narodowych, jakkolwiek w zbytniej troskliwoci o cze
swoje omiela si wykracza przeciw prawom Boskim i

monarszym, dowodzi jednak swojeg"o dla nich usza-

nowania, samem usiowaniem , aby wykrca siebie^

z pod ich wyraneg^o znaczenia. Byo to zapewne

nieposuszestwem, ale nie buntem wyranym. W tem

wszystkim przebijaa si jaka delikatno uczu

,

która nie moga nie by szacowan przez najjaniej-

szych pasterzów ludu. Kady król w tem podwójnem

powiceniu krwi wasnej, raz przed orem przeciw-

nika, powtórnie przed mieczem prawa, chocia widzia

nieposuszestwo, z drug^iej strony upairywa rkoj-

mi powicenia wszystkieg^o w potrzebie, dla swo-

jej sawy i potgi. Prawdziwa waleczno zimna
,

wyrozumowana, oparta na jakich zasadach dodatnych,
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zawsze zniewoli szacuiicl*. Królowie uwaajc, ze

len przesad, nadawa lowarzjslwii pitno iikszialee-

nia , które jedno odrónia dostojne czci ciaa spo-

eczncg-j od g"minn zawsze szorstkieg-o, hu oddanego

namitnociom g'rul)Yra i nikczemnym, czsto odwra-

cali oczy od tych krwawych naduy, i woleli o nich

nic wiedzie, ahy nie hy zmuszonymi je kara. Co

hyo tem atwiej do zrobienia, e szlachetni g-waci-

ciele prawa, ostronoci swoj przekonywali, i nim

nie g^ardz. A z reszt sam postp uksztacenia,

zmniejsza ilo tych naduy. AV Anglii, lubo ni-

gdzie szlachta tak wiernie nie zachowuje poda feudal-

nych, bitwy prywatne prawic zawsze miertelne, s jed-

nak rzadkie. We Francji s one pospolitsze, bo towa-

rzystwa am s nadto pomieszane , skutek zamtów

rewolucyjnych, w które naród si rzuci, a z których

dotd wyj nie moe. Jednak zauwaano, e w Pa-

ryu na dziesi bitw takowych, dziewi powstaje

z powodu sprzeczek politycznych, zaraajcych wszyst-

kie salony. Ale ten sza nie niog-c by stanem nor-

malnym wielki eg^o narodu , sam z siebie nakoniec

przej musi. Wkrótce Francja posuy na poparcie

tej niezaprzeczonej zasady, e im wysze uksztace-

nie w towarzystwie, tern odwoywania si do siy ma-

tcrjalnej, rzadszcmi by musz.
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II naszych ojców bitwy pojedyncze byway w n-

ywaniu , i wy«'j przytoczyem przykady z liskiej

^)rnwdij i ze Stanln [iewskiego, e nawet one nic-

liiody odliyway si pod powajr urzdu. W Rossji od

kilku wieków szlachta ciaDle prowadza niassy na po-

bojowiska, nawyka do saniopoziiauia swojej walecz-

noci, stad u nij bitwy szcze<fóowe sa straszne i

rzadkie. W Polsce g^dzie od ostatnich dwóch wieków,

sia publiczna zostawaa w niedocznoci, a sia pry-

'\vatna AYszystkieofo moga sobie pozwala, Avyzywauia

powinny byy by czste. Ale Avieka pobono na-

rodowa, obaAYa kltw kocielnych, czas dug-i przc-

ciwwag-c stawiaa, wyniosoci samoistnej. Ze do ubioru

kadego szlachcica, szabla bya przyda Ihieni koniecz-

nym , stad czslo przy lada sprzeczce, rzueauo si

samorzutnie do szabel , i zadawano sobie razy , ale

przynajmniej unikano tych uroczystoci, które udo-

watiHJija i rozmyln pog-ard prawa, i zbytni szacu-

nek dla odwagi , która bdc przyrodzonym przymio-

tem szlachcica, na tak szczególne uwaenie zasugi-

wa nie powinna, bo zwykle ludzie do tego najwik-

sz przywizuj cen, czego n<e posiadaj a radziby

posiada. Ale w niektórych okolicznociach, naprzy-

kad, dla oczyszczenia siebie z zarzutu, za rad i

porednictwem przyjació, mów dobrej sawy, za

wiedz zwierzchnoci, wyzywano siebie na rk. Jc-

Mieis. T. II. 13



98

szczc na pocztku panowania An^sta II. Nieinie-

rzy Podhoniorzyc iijowski , wyzwa na rcfc Mal-

czewsl;icg"o Kawalera nialtaskien^o , a to z tcg-o po-

wodu, i Malczcwslii mu zarzuci, ze w czasie wie-

o odhytej Dcpulacji na TryJ)unale lubelskim, podpi-

sa przeciw niemu wyrok uciliwy, zobowizany dat-

kiem od strony przeciwnej. Ta bitwa odbya si za

pozwoleniem i powag-a Sieniawskieg-o Hetmana pol-

ncijo koronncg-o i w jego przytomnoci. Rzecz si

dziaa w Bohusawiu starostwie hefmaskim. Oba

walczyli konno , wzajemnie po kilkakrotnie si ra-

nili. Dopiero za danym znakiem hetmaskim, za-

panicy rozbrojeni zostali, a sad zacnych mów pod

jego powaga zebranych
,
przyzna uczciwo Wiemic-

rzycoMi , i skoni Malczewskieg^o do wyznania , e
swój 7arzót bez przekonania uczyni, i e wraz z in-

nymi przyznaje mu dobr saw, po czem obadwa

uciskali si dawszy na siebie sponsj na pimie, e
nig-dzie na siebie zbrojnie napada nie bd.

Kiedy za Sasów obyczaje francuzkie wciskajc si

do nas, zaczy psowa wysze spoeczestwa, ze-

psucie które póniej i obywatelstwo na prowincji

mieszkajce zarazio, bitwy prywatne zwaszcza w sto-

licy, odbyway si na ATzór paryzki. Zostawiono szab-

le bardom sejmikowym i pieczeniarzom dworskim; ja-

ko bro nadto mao niebezpieczna, by a wykwintne
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towarzystwo jej uzyAva miao, a z odnuan sfaroJaw-

iiój odziey, szpady i pistolety wcsziy w lizywanie.

Xiac Poniatowski Podhomorzy koronny zabi szpad

Tar wojewod liibelsUieg-o, tcje broni padli ofia-

ra Zybcry Kasztelanie inflantshi z rk Kwileckie^o

starosty ko.ciaiiskicn|"o , a Morsztyn w spotkaniu si

swojem z Radoliiiskim. Jednake wkrótce szpada

Avysza z mody, a za Stanisawa Ang-usta w wyszeni

towarzystwie pistolet , w niszeni staropolska szabla

panoway. Komu nie s wiadome te po kilkakrot-

nie odnawiane zawzite spotkania midzy Rzewuskim

a Kozowskim, i te zabójcze wystrzay Lubowidzkic-

§•0 do Buchano^ya , GokoATskieg^o do Kurowskieg"o,

Giyckiego do Korfa, Sawdzickicgo do Oborskieg^o,

Ejdziatowicza do Gurowskicgo, Miera do Cetnera, i

innych tyle, które prawie jednoczenie , bo w lat kil-

ka przed ostatnim podziaem kraju wydarzonyclH^rii

zauway warto, e dawno wyraz loyzjjwa siebie n
Tehe^ wyszed z uywania, a natomiast zaczto mó-

wi, wyzwa napnjedyrieJt^ wanie wtedy,kiedy przy-

lomnych takowycb bitAv, dawniej wiadków, zaczto

przyzwyczaja si nazywa sekundantami.

Ju badacze ducha narodów zauwayli , e za-

diedhanic niektórych wyrazów, a na ich miejscu wkra-

danie si wyrazów nowych wprzód nieznanych, nie

jest rzecz przypadkow , i e owszem odnosi si
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musi Jo jakich fajnych przyczyn , Itfórc nic zawsze

sa zdolne ukry si przctl rozwaawczni oliieni my-

liciela. Naprzykad dawny wyraz polski />oyW//«e^

oznacza wieprza, Avyraz dotd zachowany w Krakow-

skiem i w Wielkopolsce, co my na Iliisi mieszka-

jc, zamienilimy na ruski wyraz oflyniec, ale to jest

prowincjonalizni wcale nie grammatyczny. Czy cza-

sem nasi ojcowie nie przeczuwali, ze w sprawach ho-

norowych ich potomków, co z nierojracizny przehi-

ja si bdzie. To samo wyraz SeAundnufa za-

miast wiadka: odmiana na pozór trni dziwniejsza,

ze w tej Fram^ji, któramy usiowali we wszystkim

naladowa, g-dy przytomni przyjaciele juz przestali

zbrojnie wp[yAva do bitwy, nazwanie second wy-

szo z uywania i nii(\jsca ustpi musiao wyrazowi

emoin wiadek. Juci sekundant znaczy pomocnik,

przele nie przypuszczamy, eby kiedykolwiek mia

puman-a do I>itMy, jego przeznaczenie waciwiej od-

daje Avyraz wiadek, A av istocie nic logiezniejszc-

go nad to przeksztacenie, pod wzocldcni i musieli

ei przodkowie nie mniej przeczuwa, e nieg^dy wiad-

kowie zaproszeni na bitw, bd w istocie sekun-

daiitaini , to jest pomocnikami tchórzowstwa wzaje-

mnie wyzyAvajacych siebie , teg^oczesnych bohaterów

jarmarkowych. l*o oni ukadaj jakie akcessorje po-

jedynkowe, wprowadzaj sprawy prynejpaów wo-
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ich na jakich koiulcsccnsjarh pojciynhowych , cIz^to-

nia i Irahi iia fych sprawach niby honorowych, i ta

s istotnie sekundantami, pomocnikami, ale nie wiacl-

tlami jak dawniej. Bo czcg-o hd wiadkami, kie-

dy nig-dy do bitwy nic przyjdzie. Wszake u nas

ciag-le byle o co, siebie wyzywaj, o niczm tyle

nie lubi modzie rozpraw ia jak o pojedynkach , ale

lo s tylko burzliwe teorje , których cay skutek, o
policj ziemsk.T do miechu pobudzaj. Moe znaj-

dzie si taki co przeciw mojemu tumaczeniu si o-

dezwie
,

jednak poniewa nie moe by skutku bez

jakiej przyczyny, pokd kto lepiej odemnie nie wy-

tumaczy róda odmiany wyrazów wyzyioa siebie

na rk i wiadek na wyzywa na pojedynek, i

sekundant potd moje|fo zdania si trzymani, chocia-

by za to picciudziesit sekundantów z professji, miao

mi zaprosi na pidziesit kondescensji pojedyn-

kowych. Bo chocia jestem do lkliwy z przyro-

dzenia, przecie nie obrany z odwagi do tego stopnia,

bym a tutejszego wyzwania mia si obawia, U nas

modzie^ poczcie a krwi przelewa nie lubi , lepsze

od tych morderczych bojÓAv, kondscensje honorowe,

które obu slronom honor zabezpieczaj, bez uszczerb-

ku zdrowia.

Bez wlpienia wyzywanie na pojedynek , okaz,iije

wzgard prawa, bo jest zaproszeniem na rodek, roz-
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\^'inzania kólni przez prawo potopiony. Ale ze do Ic-

{joru(lI;a nigdy si; nie przychodzi, wic lojcst, czcz

formu, fctóra prawo po/jardza, i która nic hojau

ale miech pobudza. Jako odwouj si do prze-

konania, kadejo dobrze wychowanego czowieka, ic

skoro jaki sekundant przyszed go wyzywa, pierw-

sze jeg"o uczucie byo pog^ardliwejo umiechu. 1 rze-

czywicie, trudno spotka, któreg^o z tych sekundan-

tów z professji, bez pokusy parsknienia mu ze mie-

chu z w zywc oczy. "W tem nie ma najmejszejo

niebezpieczestwa, ale •/. drugiej strony, lekce wae-

nie prawa, bez okupienia tejfo, dowodem Avaleczno-

ci , któr rzd czasem zmuszony kara, nigdy sza-

cowa nie przestanie, daje towarzystwu jak szorst-

ko karczemn, od której cywilizacja, ucieka prze-

raona. Te cige wyzywania, te jzykowe popisy

i przechwaki, to namnoenie sekundantów z domu

do domu jedcych , dla ukadania spraw honoro-

wych , ten tak atw y okup nierozwagi w obcowaniu,

i uniesie g-rubijaskich , bo cae zado uczynienie

koczy si przemow pojedynku, a samo dzieo le-

y odog-ieni ,
jakkolwiek do miechu pobudzaj ob-

ceg"o, w rodaku sprawuj uczucie bolesne, bo trudno

"widzie bez smutku, ziomków Avasnych ubieg^ajcych

si o wzgard. Ale e to jest tak w islocte, teg^o

przed sob utai nie mona. Od lat kilkunastu sy-
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sz cigle o jal;ich pojcdynljacli, a josczc nic sy-

szaem o adnym zabitym, albo przynajmniej porzd-

nie skaleczonym. Wszystko si koczy jakiemi

czczcmi formalnociami , które osobn nauk stano-

>viq , a mistrzów tej nauki na kadym jarmarku ber-

dyczowskim mnóstwo znale mona, bo ta nauka

ich karmi i odziewa. Przewrócony do ^óry nog-a-

mi przesad, który jednak jakakolwiek mia korzy

w tem , i do g-rzecznoci zmusza
,
ju dzi zosta

u nas podstaw grubiaiistwa wyuzdanego, bo bezkar-

nego. Ludzie dobrze wychowani, unikaj wszelkich

cilejszych stosunków, z wiercipictami midzy któ-

rymi delikatno w uczuciach, cig-le na nieprzy-

jemnoci jest naraon. A tym sposobem ta biedna

modzie, pozbawia si wszelkich rodków zarad-

czych. Ju od dawna g:rubc i g-minne wyrazy, s
jedyn zapraw ich rozmów, niekiedy si zdarza,

e te wyrazy i w uczynki si zamieniaj, i z tego

obfita osnowa dla dziaalnoci promotorów konde-

scencji honorowych.

Nie pozostaje ludziom cenicym wasn swoje

godno nic wicej, tylko oddala si od tych scha-

dzek i zjazdów, a e prawida osobisteg-o bezpiecze-

stwa dzi przyjte, adnej rkojmi nie podaj, wic szu-

ka go trzeba w opatrzeniu kieszeni opiekunami, któ-
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re 0(1 napadu liarczcmnejo ochroni mo{ra, l)o za

obron swoj przeciw napadowi, nik prawnie od-

powiedzialnym nie )<;dzic, jakieby nie byy skutki

je.jTo obrony.
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Jeden % najwiliszyoh Mdów XVIII -wickii, by
w lem, iz wierzono wiara cisa, e pomylno czo-

wieka spoeczneofo zaley od form materjalnyci rz-

du, a nie od usposobienia moralneo-o czonków spoe-

czestwa; Fiozofija tego wieku, której gówne o-

jfnisko byo w Paryu, zajmowaa si szcze{}'ólnie wiel-

kiemi zadaniami spoecznemi: odrzucajc z poo"ar-

d dowiadczenie, Avydobywaa jedynie z wyobrani

teorje majce by zastosowane do ywota praklycz-

ne{jo , a przypuciwszy, e wszystkie zdronoci tra-

pice spoeczestwo , byy skutkiem form politycz-

nych wyrobionych w icli onie, nie poprzestaa, na

oskaraniu naduy nie oddzielnych od jakiejkolwiek

Mieiz. T. 11. 14
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ustawy liidzkirj, ale z krnbrnoci zaczepna, powsta-

a na wszyslliic bez wjj.ilhu ustawy reli,'rijnc i wiec-

liie, im jedynie przypisujc, te wszysthic uciski, któ-

rych dowiadczaa ludzko.

Spoeczestwo jest zbiorem ludzi samoistnych

zebranych w potn i ywotn cao, kada czstka

tej caoci ma prawo do ycia , swobody, i jakicgco.

udziau do wszolkicg"o szczcia moneg-o , co wszyst-

ko zabezpiecza si w yciu spoecznem. Ale nic moe

otrzyma swoich praw, inaczej, tylko pod warunkiem

wydoskonalenia nioralnejfo. Bo jakime sposobem czo-

wiek zbiorowy bdzie doskonaym , kiedy Avikszo

czstek wchodzcych do tej zbiorowoci , bdzie cie-

mn i zdron ? da podobnej sprzecznoci
,
jest to

chcie, aeby naród zoony z ludzi leniwych i nie-

oszczodnych, kwitn w handlu i przemyle.

Ustawy, formy polityczne narodów, adnych ywio-

ów nie tworz, lecz wyraaj tylko ywioy ju istnie-

jce w ciele spoecznem. Russo len hicrofant XVIII

•Avieku, odway si wyrzec; e naród jest takim, ja-

kim g"o robi jeg"o ustawy polityczne; kiedy historja

nas przekonywa, e formy polityczne s zawsze w sto-

sunku z usposobieniem i potrzebami narodu, które-

go przeznaczeniem kieruj. Std wypada oczewi-

sty wniosek , e odmiana rzdców nie odmienia by-

najmniej stanu narodu, ale kade ogólne ulepszenie
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M-yrazi si koniecznie w sposohie , w jakim kada for-

ma rza.Jowa z nim postpowa bdzie.

Zapuszczajc si w historj wiata, zapytywaem

jej , co ludzie rozumiej przez ten wyraz wolno?

I na lo niejedne, ale wiele przeciwnych sobie od-

powiedzi otrzymaem. Atenczykowie uwaali za wol-

no , rzd wielu ; Wenecjanie, rzd kilku. Rzymia-

nie, nienawi nazwiska i insy^^nji królewskich, Stoi-

cy, warowanie siebie od wszelkich namitnoci, Epi-

kurejczycy mono uycia wszelkich roskoszy cie-

lesnych, teraniejsi liberalici, stan spoeczny, w^ któ-

rym kademu o kad rzecz wolno si kóci z rz-

dem. Rzecz dziwna, wszyscy si g-odz , e wolno

jest darem przyrodzonym czowieka, a przecie z po-

ród caej mdroci wieckiej
,

jedni Stoicy tylko

wpadli na myl szczliw szukania jej wewntrz sie-

bie, a nie w przyczynach przedmiotowych. Wszake

kady dar, jeeli jest przyrodzony, musi w sobie po-

si<adap warunki bytu, kady czowiek moe g"o rozwi-

ja w sobie i z siebie, a jeeli potrzebuje szuka

rodków po za kracami swojej samoistnoci, ju to

nie bdzie darem przyrodzonym , ale darem nabytym,

wypadkowym, zalenym, a tern samem nie mogcym
by udziaem wszystkich.

Wolno jest bez wtpienia darem przyrodzonym
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czowieka oilrodzoncjro w CHRYSTUSIE, i Duch wity

wyrzeh przez swojcffo Apostoa: Gdzie jest Duch

Bozf/f tam jest i v:olnoó. Kady wic Cbrzccia-

iiin ma wolno, pokqJ nie utraci dobrowolnie Du-

cha Bocijo. Bo wtedy wyjdzie z posuszestwa Uog-u,

u lilóreg"o jednen^o prawdziwa wolno, a wpadnie poj

wadz szatana, u któreyo prawdziwa niewola.

Najgbszy Filozol scbolastyczny, wity Toma<<z

orzeczy wolno: woh{ nie przeszkodzona. Orze-

czenie najwaciwsze, bo wolno nioze istnie je-

dynie w umyle. Jak tylko zwiedzeni pozorami , co-

kohYiek nialerjalneg^o do niej przywiemy, wpadnie-

my natychmiast w otcha sprzecznoci. Jeeli al-

bowiem wolno jest moc czynienia, bdzie wic si-

a nabyt a nic darem przyrodzonym. Bo dar przy-

rodzony w kadym czowieku istnie moe , sia za

bcdac albo bezzalen., albo stosunkow, jeeli w ka-

dej samoistnoci bdzie bezzalcn , tm samni

bdzie bezdziaawcz , bo równo wszystkich si

w bezzalenoci, jest inert ia absoluta, cdzie wszyst-

ko jakby skamieniae w bezwz{jldnj równowadze

spoczywa. Jeeli ta sia bdzie stosunkow, czo-

wiek chccy jaki czyn uskuteczni, moe chcie wa-

nie teg^o, co jest przcciwnem woli inneg"o czowie-

ka; wic o to bój, którejfo rozwizanie: e jedeu

z dwóch albo ycie straci, albo odstaj od woli swojej.
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I)y si poJJa woli przeciwnika. AjaJiljlko Ijda zwy-

cizcy i zwycieni, hcila wtedy panoAvie i niewolnicy.

W coz si wic obróci en dar przyrodzony? teore-

tycznie ; udzia kazdejjo czowieka, a który w by-

cie praktycznym , dostaje si wycznie ludziom sil-

niejszym.

Wszystkie teraniejsze teorjc liberalne
,
jakkol-

wiek usiuj.! to pokrywa rusztowaniem sów i orze-

cze, w istocie nie uwaaj wolnoci, jako usposo-

bienia moralnego , ale jako si dziaajca , a zatem

inalerjalna. I wanie dla teg-o rozmaitych form dla

niej wyszukuj, rzeczy; od której im wicej intelli-

g-encia jest czysta, tym wikszy od niej wstrt czu-

je; n^dyz przyrodzenie intellig-encji, ucieka od wszel-

kich f(>rm zbyt dotykalnych. Niedowierzanie w in-

tuicja, a zastpienie jej przez orzeczenia i ksztaty

umówione, s wiadectwem jej osabienia , bo forma

jest rodkiem, którym umys, ze tak powiem, odry-

wa si od siebie. Pokd mówi Ja ^ adnej formy

nie potrzebuje i na ni si nie zdobdzie, dopiero kie-

dy odrónia siebie od teg-o co nim nic jest, wystawu-

jc przed sob przedmiot, i rozpoznaje formy, bo bez

formy, nic moe by przedmiotu. Jak tylko intelli-

g^encja wyrzeka; nie ja ^ oczywicie upatruje jak
form istniejc, a kiedy jej nie znajduje, natychmiast

j ulwarza, bo twórczo jest przymiotem nicoddziel'
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iijni od tluclia. Ale ywioy diichownc ,
jako ; pn-

mi^ , rozum, wottio ^ w jcslcslwic sayojiu ad-

nych form nic polrzcliuja. Im rzecz jest wiccj -du-

chowna, tym mniej si dobija o iszlaty, ahy niemi

siehic wyrazie
,

{gmatwanie siebie w formach, jest

zawsze wiadectwem , ze poznaje swoj sabo , i

rada jq rzem pokrzepi. I to si odnosi do wszyst-

kich wyszych dziaa umysu. Poezja naprzykad

sama w sol)ie, czy ma jakakolwiek form ? Ona si

czuje, objawia w yciu , w obyczajach, w naogach,

ale okreli jej , jest rzecz niepodobna. lVawct kie-

dy przechodzi do stanu przedmiotowego, imjcstszczyt-

niejsz, tym wicej jest swobodna, tak dalece: e
najwysza Poezja przedmiotowa wyleje si w hymnie,

rodzaju, gdzie jak najmniej okazuje si jaka forma.

Kiedy za duch poetyczny ostyga , wtedy ci co ten y-

wio przedstawuj, usiuj zastpi swoje ubóstwo,

mnoeniem form wedle jakiej normy umówionej, a im

pracowiciej myl jaow zdoaj wyrazi w tych

sztucznych ksztatach, tym siebie za wyszych maj

poetów wród skaonego smaku swoich wspóczesnych.

Ale to wszystko przyrody rzeczy nie odmieni. W XVIII

wieku Literatura francuzka uwaan bya za wzoro-

w, i byo mnóstwo dowcipów, którzy wydoskonalili

formy pisownc, a jednali w caej tj literaturze dwóch
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fylko Ijyo prawtlziAYych poclów: Ronsseai,\ Bif-

jon^ a obailwa proza tylko pisali.

To samo i noino. Wszystkie Ic formy wy-

mylone i wyrozumowanc, te mniemane waenie wadz,

te rkojmie, temu tjlko zabezpieczaj wolno, któ-

ry posiadajc jej warunki w swojem wiate, w swo-

ich dostatkach, w swojem wychowania, hylhy wal-

nym pod kadym rzdem, i bez teg^o rusztowania wy-

niesionego mdroci i pych ludzk. Bo jeeli wol-

no jest zawis od przyczyn zewntrznych, jest tyl-

ko jaowem marzeniem. Duch czowieka jest bczza-

wisy od ludzi i okolicznoci, jeeli jest prawym, zo-

staje w cisych stosunkach z Bog-iem, a wic ni-

czeg-o obawia si nie poAvinien, ale jak tylko prze-

chodzi porzdek duchoAvny, czowiek zaraz znajduje

00 krok z powodu swoich ksztatów zewntrznych, ja-

kie przeszkody, którym uleg-a jest zmuszony. Do-

wiadcza godu, zimna, niedostatku, przemocy cu-

dzych namitnoci i tym podobne. A jednak Avydo-

skonaleniem swojej duchownej czci, moe umiar-

kowa te zewntrzne pociski do tego stopnia, e przy-

najmniej zmniejszy zdoa ich natarczywo. I tak:

naprzeciw chorób mamy wstrzemiliwo , na ubó-

stwo prac i oszczdno, na niewygody przemys,

na cierpienia ducha pokuty, na przykroci zalegaj-

ce nam wszystkie drogi ycia, dzielno myli wzno-
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sznrrj si <!(» lepsz/j przyszoci, na najwicfcsze po-

cislii mio ^ tiiar i nadziej; a rosie tyczy o«-«I-

iiycli i nicotliiiieiinjch praw przyriMlzcnia, hóre przy-

{Tniataj czfowicka, g-dyl)yiii pisa dla pok<»leiiia >vic-

crj ni nasze przyg-ntowanejo do przyjcia prawdy,

odwaybym si powiedzie: v.c mio, wiara i na-

flzieja zawiesi niog- nawet prawa przyro dzenia i

l)yl>ym zrozumiany.

Wolno jest wycznie w ducliii ezowiefca, im

wicej I»f o uljszlalei serce wiar, a uszlachetni umys

nauha i obcowaniem z Bojjiem , tym wicej si zbli-

y do samopoznania tej wtdnoci swojj, bez wzg-J-

du na lepe prawa przyrodzenia, i formy polityczne,

lilórym ulega musi. Ta zasada Sfoihów: e mdrzec

w ubóstwie jest bog-aczem , w niemocy zdrowym ,

w wizach hrólem, zasada bez wtpienia na pysze

ludzkiej wzniesiona, pod pewnym wzgldem jest ja-

koby przeczuciem Religii Chrzecijaskij. Na sla-

noAYisku duchownem jestemy potni, wolni, niezwy-

cicni; na stanoAvisku cielesneni jestemy pod wpy-

wem, a ledwo nie pod wadza, wszysikiego co nas

otacza. Nasza potg^a umysowa jest tak wielka, e
hada iima nie waha si z nia przymierze zawiera.

Wród zepsucia powszechneg^o obyczajów, nie byo

jednak Rzymianina, co zgroz nie zosta przeszyty

,

kiedy Neron Seneka doczy do swoich licznych ofiar.
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I nie ma mocarza, coby mia przyg^ani tym sowom,

litórcmi najpofczniejszy Król Grecji, uczci iiajpierw-

szeg-o jej Filozofa , wzy\vajqc g-o na nauczyciela do

wieo narodzoncg-o syna. Jeeli mdro jedynie

ludzLi , tak cze otrzymaa , co dopiero, kiedy si

okaza moe oywiona prawd.T chrzecijaska. Po-

tg-a polityczna zawsze si okae bratni potg^i umy-

sowej , o ile ta ostatnia bdzie sumienn i praw.

Kady Mocarz chtnie powia mdrca chrzecijaskie-

go, jako ozdob swojeg"o pastwa, a mdrzec skwapli-

wie ugnie kolano przed majestatem monarchy, bo

w nim pozna nie tylko swojego wadzc, ale tajemni-

czeg-o porednika midzy Bogiem a czowiekiem w y-
ciu politycznem i spoeczneni.

Ten rodzaj wolnoci, który si zabezpiecza ukszta-

ceniem umysu, a nadewszystko sumieniem czystem,

pod kad form rzdow istnieje. Ten za, który si

na tni zasadza, aby bez przeszkody puci wodze

swojej woli, dla nikogo , nigdzie istnie , nie moe,

bo wychodzi z warunków ludzkoci. Jakie zblie-

nie nawet do takieg-o stanu, ju nie jest wolnoci,

ale wadz. A g^dyby wadza moga by udziaem

wszystkich, tern samemby nie istniaa, bo wadza

jest rzecz stosunkow, i o ile jeden j posiada, o ty-

le drugi jej ulega musi. Ci co mówi : chcemy u-.

Mieiz. T. u. 15
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obiauiaj zadania, ho nie uia prawa dla \v.szysfkicli

dog^odnejo, a prawo niedog^odnc nic ninij od wadz-

cy nie yczliweg"o ucisków przynie moe. Nawet

ten wyraz wadza praw, jest tylko teorj , ho pra-

wo samo przez si nie dziaa , wfedy zostaje dzia-

awczem, kiedy jest zastosowane przez jaka wadz.

A wic szafarz tej wadzy, w saniom zastosowaniu

prawa, moe si okaza namitnym, krzywym, na-

duywajcym. Czy nie mona dowiadcza najle-

galniejszych ucisków ! Wadza praw wtedy tylko jest

opiekucz , kiedy ich szafarstwo zostaje w rkach

urzdników hog^ohojnych i wiatych, a g^dyhy wszyscy

urzdnicy takiemi byli, hcz adnych nawet praw, spra-

wiedliwohy panowaa.

Te wielkie zboczenia, którmii niektórzy ludzie,

mylnie sobie tumaczc znaczenie praw przyrodzo-

nych, usiuj zdoby ich uycie, pobndzaj.c pych

tak sabej istoty, jak jest czowiek oddzielony od Ko-

ga ,
pochodz od samowolnego rozdziau ducha i cia-

a w Filozofii , czyli myli przedmiotowej narodów.

Bez wtpienia czowiek ma prawo do szczcia

,

wszystkie religije usiuj je zapeAvni, wszystkie pra-

wodawstwa, kunszta, przemysy do nieg'o przybliy,

wszystkie Filozofije je orzeczy, a caa ludzko szcz-

cia aknie. Ale to szczcie nig-dy si nie da za-
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,
pojatl nic oprze si na poznaniu rzeczy-

wistym naliiry i praw czowieka.

Do si zastanowi spozierajc okoo siebie, aby

przckoiia si jaka jest natura czowieka i jej pra-

wa. Czowiek jest umysem cile /jednoczonym z cia-

em ilajacm mu posta dotykalna , i padajca pod

zmysy innych ludzi. Tm ciaem czowiek podle-

ga bezporednio ogólnym prawidom przyrodzenia

,

bez wpywu woli swojej.

Ale e w niektórych okolicznociach zdolny jest o-

prze si og^ólnym prawom, to samo dowodzi, i te

okolicznoci nie sa zawise od o{fólne{ro porzdku ma-

terjalnego. Wic czowiek oprócz ycia i dziaania

cielesnego, gdzie podlega przeciwwolnie, jako wszyst-

kie jestestwa cielesne prawom matcrjalnym, ma je-

szcze inne ycie i dziaanie, a tu podlega nieco za

zezwoleniem wasnem prawom zupenie do innego

parzadku nalecym. Nawet czowiek jest jedyna na

ziemi istota, posiadajc woln Avol , i mogc pod

pewnym wzgldem zobojtni prawa wasnego jeste-

stwa, zem uyciem tej wolnej woK. '

Jednem s.oAveni czy to w porz.-ulku materjalnyni,

czy w duchownjm, gdzie si zawiera najszlachetniej-

sza i najwaniejsza cz jego ywota , nnisi ulega

pewnym prawom , eby y , lecz moe chcie nie

y, on jeden w cam przyrodzeniu , moe popeni
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sanio»ójstwo, przywilrj okropny, okazujcy jednak ca-

i godno, jejo jestestwa.

' St.ld wypywa, ze przeznaczenie czowieka, jest

szuka za porednictwem wolnr^j woli teg^o, co mo-

e mu zapewni najwiksze szczcie mone, i pra-

wo, które ma do nieg"o jest tak oczewise, e za-

przeczeniu nie podpada. Zasada korzyci osobistej,

co tyle naro)ia haasu i zn^orszenia pod piórem En*-

cyklopedystów, w pewnym wzg-ldzie jest rzetelna , i

zgodna z og^ólnym rozsdkiem , ale rzecz idzie o orze-

czenie najwyszeg-o szczcia, i w tem si rónili

miedz sob Filozofowie. W staroytnoci ledwo nie

kady z nich przekaza nam jaka teorjc o tem co

nazywa: Sumrnitm bonnm. Jakkolwiek o tem

sprzeczne ich zdania, musimy jednak odda sprawie-

dliwo Filozofji staroytnej, e aden z jej mistrzów

nie szuka go av formach rzdowych, dopiero w wie-

ku XVIII ta wielka aberracja umysowa si objawi-

a. Filozofija staroytna wyszukujc warunków naj-

wyszego szczcia, rozdzielia si na dwa gówne

systemata. Szkoa idealna zgodna z religijami szu-

kaa go w porzdku umysowym , szkoa zmysowa

dogodniejsza dla namitnoci, wskazywaa je w po-

rzdku materjalnym.

Tu si okazuje cakowita sprzeczno tej ostat-

niej szkoy, bo przyznaje czowiekowi, prawo przy-
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rodzone do szczcia, a okazuje g-o w porzdku nie

podwadnym czowieliowi, kae mu szuka szczcia,

bez rkojmi, ahy je móg znalc. Bo g^dyby nawet

czowiek zmysami swojemi spofkawszy jakie wra-

enia przyjemne, móg zapewni sobie cige ich n-

ycie, i takim przypuszczeniem ta sprzeczno oca-

lonby nie bya. Przeznaczenie wszystkich byoby

szuka teg"0, co kilku tylko znalc moe. Szczcie

zamienione w gr lotcrji, daoby kilka przyjaznych

losów, ale caa ludzko przegraaby swoje usilno

i trudy.

Skoro myl filozoficzna » myl ywotna spoecze-

stwa przyjmie za zasad , e czowieka przeznacze-

nie, jest szuka szczcia w porzdku zalenym , o-

graniczonym, w jakim zmysy dziaa mog , wszyst-

kie kateg^orjc w których ta myl si objawia, jako

iwlityka ,
prawodawstwo, moralno, skupi si, by

najcilejsze rozwizanie tej myli dopeni. Ludzie

na siebie si zwróc, i w ograniczonem polu bd
sobie wydziera to, do czeg'o kady z nich czuje , e
ma prawo. Swobody, bogactwa, ol)fito jednych,

nie zapewni si, tylko niewol , niedostatkiem , u-

bóstwem drugich. I ten to okropny stan okazuje

nam pastwo rzymskie w okresie , kiedy pod ciosem

Filozofji ujemnej, nawet szcztki moralnoci poga-

skiej opuciy naród. Zbrodnie i sromoty Neronów,
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Duuiicjaiiuw, Holjojahalów nie byy skiifliieiii formy

ówczesnej rzdowej , owszem prawodawstwo na sta-

nowisku wycznie ludzkiem, hyo mdre i dokadne;

ale byty skutkiem zniszczenia moralnoci , w towa-

rzystwie juz wyzutem z wierze relij^ijnych. Zmniej-

szenie prawd zbawczych, nie moe nie sprowadzi u-

cisków na spoeczestwo, bez wzgldu na formy po-

lityczne , i mdro prawodawstwa. I niczego nie

twierdz, czcgoby hislorja nie udowodnia. Szcztki

prawd pierworodnych w pogastwie podauiem zacho-

wane, mogy utworzy jaki wze spoeczny, ale gdy

byy wywrócone przez Filozofij zupenie ujemn,

zbrodnicza cielesno zostaa stanem pastwa nawet

pod cesarzami agodnymi. Bo coz zrobi mocarz cno-

tliwy poród zepsucia powszechnego ? Ludzko za-

równo cierpiaa pod Markiem Aureliusem jak pod

Neronem. Gdy czynno osobista naczelnika spo-

eczestwa, majc ograniczone pole dziaania, w ogra-

niczonym tylko sposobie czu si daje stowarzysze-

niu , ale faszywe zasady raz przyjte, dotykaj wszyst-

kich, tjidyby prawda chrzecijaska ju rozwinita

w formie ogólniejszej, niebya si zjawia z czyn-

noci dodatn , niezawodnie spoeczcstwoby zagi-

no byo , bo utracio prawd, a prawda jest jedy-

nym pokarmem , którym czowiek spoeczny zaciio-

wujc swoje jestestwo.
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Kn/da rzecz islniejaoa w ksztacie, musiaa pri-

przediiio istnie w myli. W myli jest sia twór-

cza, a ta o ile jest dodatiKi, o tyle z siebie wydo-

bdzie twory, dajc im ksztaty. Wic trzeba, z-

by sia myli bya dodatna, a ona nia bdzie, jeli

zechce iilcg-a prawom wasneg^o jestestwa , to jest : ^

jeeli si przesyci prawd. Bo kada prawda z mi-

locij^ przyjta, stawi nas av stosunku z ta wielka i

hezzalen prawda, która jest pocztkiem i kocem

wszech rzeczy, a ta udzieli nam co ze sw ojej wszech-

mocnoci , i wtedy niezawodnie tATorzy bdziemy.

Jeeli za myl skoni si do faszu, tc'm samem wej-

dzie w stosunki mniej lub wicej cise z tym od-

wiecznym faszem, który nie przestaje toczy ^Yojny

bezsilnej z hezzalen prawda. A e fasz bdc
,

zaprzeczeniem prawiy, w sobie nic ma siy dodat-

nej , wic myl faszywa , choby okazaa jak po-

tg-, ta potg-a wszystko bdzie si staraa zniszczy

a najmniejszeg-o nic zdoa uskuteczni tworu.

Czowiek lubo jako istota mylca , moe poj
prawd , do nij si przywiza, i z niej rozwija skut-

ki twórcze, nie mniej moe si skoni do faszu,

do feg-o nawet stopnia, e gdyby by niepodlegym,

jak jest AYolnym, niezawodnie mógby zagubi spo^

eczestwo , tak jak g-o moe osabi. Lecz chocia

moe sameg"o siebie zgubi, bo w teni jejfo wola jest
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nico/rraniczona, dziaajc jako czonek spoeczestwa,

cliocin dziaa wolnie, jcjfo dziaanie nie moe prze-

stpi pewnc/jo porzdku okreloneg-o przez Opatrz-

no dla zachowania spoeczestwa. Moe si sprze-

ciwi najwyszej mndroci, i teni pojedynczo si zgru-

bi, ale musi uledz Jej woli i teni spoeczestwo si

ocala. Jest to jakby ^ra szachów
, g'dzie sabszy

g-racz odwleka przeorana , ale wy.o-ra przez aden

sposób nic moe, cliocia ta niemono bynajmniej

nie uszkadza snmopoznania wolnej woli. Czynno

Boska tu jest widoczna. Prawda jest ywioem u-

mysu, i ona jedna zachowuje jestestwo toyyarzyskie.

/V^'ic Bófl^ tworzc czowieka, musia mu objawi

prayyd, prawd dog^matyczna i moralna, bo wszelka

inna, o ile potrzebna, sama z siebie poyysfanie z o-

na lej prawdy ijlównej , bo objawionej. OI)jawiyyszy

t prawd, zachoyyuje j ciag^ym cudem, bo nie prze-

staje jej ochrania od zaczepnej yvojny, któr wszyst-

kie namitnoci ludzkie cile skojarzone, jej wypo-

wiedziay.

Jak tylko pierwszy czowiek stworzony zosta,

musia koniecznie by nieomylnym, w tern wszystkiem

co g^o zachowa mog-o, inaczej ród ludzki byby

przypadkiem, a nie koniecznoci. Jak rozrodzony

czowiek zosta towarzystwem, oczewicie ta sama

nieomylno musiaa si przenie yy towarzystwo

,
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a w onie je^o niiisinn si objawi jaka wadza wy-

raajca myl nieoiiiylii towarzystwa, a odróniaj-

ca j od myli mylnej nirlitórych jej czonków. Pro-

sz zauway , e cdyhy ród ludzki nic posiada nie-

omylnoci, czowiek bylhy g:orzej uposaony ni jaki-

kolwiek inny twór organiczny , ho kady twór jest

nieomylnym w tm Avszystkieni, co jeg^o jestestwo za-

chowa moe. Kady zwierz ma jakie wrodzone

wyobraenia, którym podlenia, i (o nazj warny zmyl-

nocia, czowiek zmylnoci nie ma, ho gdy jeg'o prze-

znaczenie y w spoeczestwie , swojska zmylno
hyahy przeszkod do dopenienia le{}'o wysokieg'o prze-

znaczenia. Nieomylno hdc zachowawcza jeste-

stwa, oczywicie tam si znajdowa musi, g-dzie si

to jestestwo zachowuje, a wic w spoeczestwie.

Ale czowiek bdc woln istot, moe od praw-

dy si odwróci, niszczy siebie, rosprzcstrzeniajc

zasady zjubne, moe nawet dziaa z uporem prze-

ciwko wasnemu przekonaniu. Wic musz by jj-dzie

zachowane prawdy zbawcze, chronice spoeczestwo

od zag-uby, prawdy ogólne, bezzalene, obowizujce

wszystkich ludzi bez Avyjtku , wyraone przez wa-

dz praw , na przeciw kfórj adne rozumowanie

szczególoATC, na uwag- zasug-iwa nie moe.

Nie mam potrzeby zapuszcza si w wywody, aby

odkry sposób, jakim ta wadza rozpoznawa si da-

MiKKz. T. II. 16
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1^9/ A '^^^^y poltornm i szczereiti sercem mlliijry

prawd, wielce mnie pochwali, ze szanujc wane

wzgldy, nie chce objania luaterji z siebie do li-

skij. Nic jestemy w tem pooeniu, hy a trzeba

byo roztrzsa warto stosunkow kadej gazi

wyrastajcej z pnia Chrystusoweg^o : tern wicej, ze

kada z nich zachowuje przynajmniej tyle rzetelnych

bo Boskich prawd, i moe suy za podstaw yciu

spoecznemu. Byoby to wykroczy przeciw zdro-

wemu rozsdkowi , a co g^orzej przeciw mioci bli-

niego, jtrzc braci niewczesn polemik , w czasie,

gdy wszyscy kojarzy si z sob winni, przeciw zuchwa-

ej bezbonoci, i chytrej Filozolji, które zarówho ich

wszystkich nienawidz, i pragn ich upadku,^,. ,:,/];,

Ale e musi by gdzie zakad prawd zbawczych

i zachowawczych, e bez rki Boskiej adna ustawa

ludzka trwa by nie moe, jest to rzecz tak jasna ,

e nawet staroytno pogaska o tm nigdy nie wt-

pia. W jej oczach swojska dziaalno miertelni-

ków tak bya wiotka , e zawsze przywoywaa Bó-

stwa na pokrzepienie saboci ludzkiej, zawsze obrz-

dy, ofiary, wyrocznie, towarzyszyy zaoeniu grodów,

zawsze zaoyciele i ustawodaAvcy w imieniu Bóstwa

ogaszali prawa, bd e wprost od niego je otrzy-

mali, b.d e je przynieli z tych krain, które wedle

podania powszechnego, bdc kolebk rodzaju ludz-
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;ie«'o, posiaday zaMad tych praAV(I spoecznych, któ-

re Bóif pierwiasfhowym hidziom objawi. Jakikol-

wiek Indzie rozradzajac si , zacierali w pamici o-

g-niwa czce ich z pierwszym czowiekiem, zawsze

jednak zachowali wiar , iz musz by jacy pored-

nicy midzy Uojficm a czoAviekiem, których wyroki

obowizujce, nic s podlege rozumowaniom. I ta

wiara silniej lub sabiej wyznawana , nigdzie w zu-

penoci nie bya zatart, a w miar jej siy lub

omdlenia, okazyway si, potg-a i trAvao narodów.

I w samej rzeczy
,

pierwszy czyn umysu czo-

wieka nie moe by czynem wfpliwoci ale wiary.

To poAvfpiewanie filozoficzne Bakona, na której po-

sadzie Filozofija ujemna i zaczepna , usio ,vaa oba-

li powag i podanie, by je zastpi rozumowaniem,

jest zasad tak nie rozsdn , e g'dyby w cakowi-

tej cisoci, bya przyjt, wszystkie nauki stopniami

byyby zniszczone, bo nauczanie, które niczem innni

nie jest , tylko wielkiem podaniem , staoby si nie

podobnm.

Przekonawszy si o tych wielkich prawdach, w na-

szej jest mocy z nich rozwin potne skutki. Praw-

dy co je wiara objawiona w sercu nasz>em wszcze-

pia , s usprawiedliwione w samopoznaniu, a nauka

im jest nribsz, tym gbiej je udowadnia. Wiara
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l((óra przed oninnstii Aviekanii zjawiona , l>ez pomo-

ey siy niatcrjalnj i namitnoci ludzkich, wiat zhui-

,dowala i iiksztacia, sama wyrosa na pniu innej wia-

ry symbolicznej, która znowu si wiaze nastpstwem

nicprzerwanem a z pierwszym czowiekiem, nosi o-

jOZwicic wszystkie cccLy trwaoci a wic nicomyl-

Doei, oczewicie zakad wszystkich prawd zbawczych

M niej jest zoony. Czemu dobrowolnie mamy j
depta, kiedy ona jedna nie tylko w wiecznoci mo-

e nas zbawi , ale nawet w czasie rozwie zagad-

k o najwys7.('m szczciu , za{)adk nad której so-

wem, tyle jaowych marze wydaa m.idro ludzka.

Gdyby mdrcy statyci zeszejfo wieku, zamiast nie-

podnej pracy, okoo wyszukiwania najkorzystniej-

szych form politycznych dla spoeczestwa, byli obró-

cili swoje usilno, aby spoeczestwo skoni do wy-

j)viazywania nastpstw praktycznych , z prawa nam

objaAyioneg-o, a zarówno obowizujcego wadzców

. v\iata i najpolednicjszych podwadnych, wieleby

cierpie oszczdzili dla ludzkoci. Na podstawie mo-

ralnoci ewangelicznej, atwiej by byo obmyli for-

my rzdowe, albo raczej przekonaliby si, e tu u-

silno byaby bez poytku, bo na tej podstawie spo-

ecznej, kada forma rzdowa zarówno bdzie opie-

kucz i ojcowsk.

Niczeg^o tu nic mówi , czegoby dowiadczenie
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nie potwierdzio. Niewola o klórej wyobra/eiiia na-

wet nie mamy, bya podstawa stanu spoecznego i ey-

wylizaeji pogaskiej. Ta niewola, to niecne powi«»-

cenie czowieka czowiekowi, byy zupenie niezg-od-

ne z ideja chrzecijaska zjawiona na pog^raniczu sla-

reg"o i nowego spoeczestwa, a jednak Apostoowie

rozsiewajcy sowa ClJHYSTUSA po narodacli, nie tyl-

ko e nie ogaszali teorji politycznych, ale nawet ni-

g-dzie tej niewoli nie polepili, ho nie byo w ich ce-

lu , wznieci wojn midzy panami a niewobiikami,

ale wydoskonaleniem moralnem obiidwóch, zrobi nie-

wol nie podoJ)nn. Jako bez zaburze, bez nadw-

tlenia cudzej wasnoci, samm rozwiniciem ewan-

g^elicznej prawdy przemienili stopniami wjadzców

nielitociwych w opiekunów, a niewolników w Itidzi,

a to wproAvadzajac w spoeczestwo uczucie nowe;

uszanoAYanie dla czowieka, rzecz o której sfarozyt-

no wyobraenia nie miaa. W jej narodach naj-

wicej ujksztaconych , bya cze dla obywatela, ba

obywatelstwo opierao si na prawach politycznych,

jedynych znanych w wiecie pog^askim, ale czoAYiek,

jako czowiek, by niczm av jeg^o obliczu. Midzy

czowiekiem posiadajcym jak cz.^slk praw poli-

tycznych, a czowiekiem z nich wyzutym , ani reli-

jjijneg-o ani moralneg-o niebyo stosunku. Std bez wy-

rzutu sumienia, ol)yAvatel mia niewolnika za rzecz
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a nic za osob, i wsanij istocie to jcg'a mniemanie

byo logiczne. Ale dogmaf : e wszyscy ludzie po-

chodzc od jednego stadia , s brami w obliczu

Boga, i spadhobiercami tyche samych obietnic, po-

sta wiata odmieni. O ile wiara wkorzeni ten do-

gmat w spoeczestwie , o tyle, to spoeczestwo po-

siada bdzie, nie uudnej ale rzeczywistej wolnoci,

bez wzgldu na formy polityczne stowarzyszenia.

O dziwne zalepienie ludzkie ! Statyci najwiksi

mionicy swobód ludu, powstawali przeciw kosnio-

gonji Mojesza, i objawieniu ewangelicznemu, nie

chcc si nawet domyli , e tylko na ych dwóch

osiach, toczy si tryumfalny rydwan swobód czowie-

ka, Ze gdzie to prawo Boskie nie jest znane, tam

najohydniejsza niewola jest konieczn podstaw y-

cia spoecznego , a gdzie wiara w to prawo omdle-

wa, jakkolwiek szumnie ogoszone teoije, wmawia

bd narodowi, e jest wolnym a nawet dzierawnym,

ta wolno dla wszystkich rzekoma, w samj istocie

bd/Je tylko przywilejem, którego jak najmniejszacz
spoeczestwa uywa bdzie.

• Najdotkliwsze uciski, które czowiek cierpie

musi, prawic zawsze s skutkiem niesprawiedliwoci

innych ludzi. Jake temu zapobirdz? ]Vic atwiej-

szego wedle niektórych; trzeba ogosi prawo zabra-

niajce by niesprawiedliwym. A jakie jest na wie-
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ric prawodawstwo, coby niespraATicdliwo upowania-

o? a jfdziez jej nic ma? Caa rzecz idzie o to, ae-

by kademu prawodawstwu wykonanie upewni , i)o

kade z nich jest zawsze doI>re. Ale najlepsze pra-

wo, natury nie przeamie, i o tyle tylko wykonaneni by

moe o ile jej nie jest przeciwnem. Namitno
wkorzeniona, nic tak si odstraszy obawa kary, bo

wie dobrze jak jej bdzie atwo wywika si z pod

jej ostroci. Wszake w pastwie rzymskiem pomimo

najdoktadnicjszeg^o prawodawstwa , najwyuzdasze

zbrodnie mnoyy si bezkarnie.

Ani prawa , ani ustawy , ani formy polityczne

,

swobód i szczcia spoeczestwa same przez si nie-

zapcwni , bo one si ubezpieczaj jedynie, stanem

moralnym czonków spoeczestwa. Jeeli opinja po-

wszechna owiecona
,
potpia bdzie wykroczenia

przeciw Bogu i ludziom , w tak cnotliwem spoecze-

stwie te wykroczenia bd tak rzadkie , e wadza

sdownicza dostateczn bdzie dla ich skarcenia. Je-

eli opinja powszechna na takowe wykroczenia b-
dzie obojtn, albo nawet im przyjazn, natenczas

najlepsze prawa bez wykonania, bd tylko jakohy

protestacj, przyrodzoneg^o spoeczneg-o rozsdku, ale

wkorzenionemu zemu nie zaradz. Z jednej strony

zuchwao, lub zrczno przestpców, z drug-ij

przcdajno sdziów, gówna skazówka chorowiloci
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ciaa spoccznog-o, wsz<*lkie iisfawy zobojtni zJuaj.i.

W takiin pooeniu rzeczy, nan>(l albo zostanie u-

pem przezorniejszych ssiadów, albo jeeli ma nad-

to wiele ywotnoci jeszcze, by w t smutna kolej

wstpi , sama z siebie wjrobi si w onie jejo, ja-

ka nadzwyczajna sia, która jakkolwiek czasem oka-

e si uciskajca, zawsze bdzie dobroczynna w tem,

i ona jedna moe zachowa ycie ciau spoeczne-

mu. Ci co bluznia przeciw takowej sile, bluzni.i

przeciw Opatrznoci, nie chcc si pozna na jedynym

rodku zachowujcym spoeczno, i e tylko ulepsze-

nie moralne ich samych moej przyprowadzi do a-

godnoci i umiarkowania.

"' Stad wypywa wniosek jasny, e jeden tylko ro-

dek dla rzdów, którym mog- przyprowadzi spoe-

czestwa do teg-o bog-ieg^o stanu , g-dzie najwysza

wadza bezpiecznie odda si moe swoim przyrodzo-

nym skonnociom, to jest ag-odnoci i miosierdziu,

bo nic dla niej wicej bolesnego, jak uywa na pod-

wadnych t si, któraby rada rozwija jedynie na

przeciw nieprzyjació zewntrznych narodu. Tym

rodkiem jest Avychowanie publiczne, na które nigdy

do bacznoci mie nic moe. Skoro spoeczestwo

cigle pokrzepia si bdzie wychodzc ze szkó mo-

dzie, dla której umiarkowanie, skromno, boja

Boga, mio ludzi, posuszestwo, szacunek pracy.
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wzg-arda miclikoci i próniactwa, przyhray si na-

og^ii , wtedy stan spoeczny stopniami zMiy si do

doslionaloci, a la doskonao spoeczna sama z sie-

hic Myrazi si musi i w rzqdzic. Tym za sposobem

J)ez zaburze , bez ofiar, bez wystpnego powice-

nia spokojnoci jednego pokolenia, dla jakiego wy-

marzonego szczcia pokole nastpnych, owszem u-

lepszajac swojski bjt, nawet materjalny, jednostek

skadajcych ciao spoeczne ; czowiek zbiorowy o-

trzymanajgruntowniejsze swobody, i najwiksze szcz-

cie mone.

Miei>. T. II. 17
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O postiiie w eywillzaeji.

Bez w.itpieiiia Literatura hog^ata samorzutnie zja-

wiona, okazuje si tylko wtedy, kiedy jaka zmiana

iiastnpiia, lub rycho ma nastpi w porzdku spo-

ecznym, z poród którcg^o powstaa. Jednak odmia-

na porzdku spoecznego , nie jest jedynym warun-

kiem j('j zjawiska , bo chocia by mog utwory poe-

tyczne nadobne i popularne, uzupenionej Literatury

nie bdzie, pokd ywio filozoficzny cokolwiek iiie-

rozwinie si w narodzie.

Wieszcz bdcy pierwszowzg-ldnym utworem Boga,

w kadym czasie pokaza si moe. Nie ma dla niego

przeszkód, ani przyjaznych okolicznoci: pokazuje si,
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I)y praw dopeni swojcn-o wasneg-o przyrodzenia. Nikt

all)owienK,.\vyrozuniovv.i»iiie potrafi jakie s niezbdne

warunki jejobytu , ale poela knnsztniisfrz, dziejo-

pisarz i niowca, s wyrobem okolicznoei ich otacza-

jcych.

Wieszcz hiho jest najwietniejsz ozdob swojcjo

narodu, jak najmniej wpywa jednak najego Literatur,

jfdyz jeg"o zdolno je;st wycznie osobista , i kadu

usilno , aby z jeg-o wytworów uoy jak szko,

hdzie jaow, alboli wyda tylko nieszczliwe po-

dy. Ile razy dowcip obra wieszcza na wzór, oprócz;

bdów i zaniedba, nic inneg^o nie umia naladowa.

I to by inaczej nie moe, bo to wanie , co stano-

wi wieszcza, oprze si zawsze wszelkiemu rozbioro-

wi. Jake naladowa si twórcz? kiedy tem sa-

mem, e jest naladowcz , przestaje by twórcz.

Std wieszcz w adnym narodzie nie stworzy

Literatury. Portug-alja miaa wieszcza jednego, He-

brajczykowie mieli ich wielu, a przecie ani pierwsza,

ani drudzy. Literatury nie maj. Wzbudzenie Litera-

tury do Filozolji naley. 3Iicdzy piewami homc-

rycznemi, a Grecj literack, mamy okres siedmiu

mdrców. Wprzód nim August obaliwszy dawny

stan spoeczny, da haso do wystpienia Literaturze

aciskiej, nie byo nadgminneg-o Rzymianina, coby

nic by zwolennikiem tej lub owej szkoy filozoficz-
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nv]. Dante jal; soce rozkwieci powielrzokraff wo-

ski, ale IcJwo zszetF ze wiata, ciemnoci znowu

ogarny pówysep. Dopiero z Sawonarolla i inny-

niy ju dzi zapomnianymi filozofami^ powsta wiet-'

ny wiek Medyceuszów. Gcnjusz Szekspira z nim ra-

zem wstpi do {frobn, dopiero po zjawieniu si Lor-

ka, uksztalcia si literatura anjjielska. Dekart stoi

na przedzie literackieg'o okresu Ludwika XIV. A Niem-

cy musieli przebiedz zawód jeszcze nie wyczerpany

rilozofji, nim wyrobili t obfit literatur , dzi znie-

walajc smak powszechny.

Dekart nie tylko, ze stoi na czele wieku Ludwika

XIV, ale bdc pierwszym now^oytnym, który wydar-

szy Fiozofij szkolnym tajemnicom, kaza jej prze-

mówi w potocznej mowie, przez tumaczów swoich,

Picot,* xiccia de Lug-nes, rzeczywicie moe by u-

waany jako ojciec literatury nowoytnej, rodka i pó-

nocy Europy. Jzyk kóreg-o uy, wcale nie poetycz-

ny, dpkadnoci swoj, tak wszystkich zadziwi, e
omal nie zastpi aciskieg-o w nauczaniu powszech-

nem. I wielki Lejbnitz swoje Teódycej w j-

zyku francuzkim ogosi , chocia tumaczenie Biblii

przez Lutra ju na tak dostojnym stopniu postawi-

o byo ojczyste pimiennictwo , e odtd ani zro-

bio , ani potrzeby miao zrobi jakiego poste-
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pul). Ten wielki ruch filozoficzny co {j-o nada T)c-

kart 2) Francji, wknUcc i w ociennych narodach

owoce wyda, bo wszdzie literatury ojczyste zacz-

y si podzi nod opiekmiczym cieniem Filozofji.

Wiersze s ozdob Literatury , ale nie stanowi

jej siy ywotnej. Pokd naród nie wyrobi obfitej i

dokadnej prozy, potad ani uczonym , ani literackim

nazywa si nie moe. Wszystkie narody od wicr-

szów zaczy; wyobrania i czucie s dostateczne do

utworzenia czarujcych wierszy 3), ale bez powaz-

1) Mówi tylko o samem pimiennictwie. •Tczyk

niemiecki w tem ani o krok nie |iostapi od czasów

Lutra.

2) Prosz nie mysli, bym podziela entuzjazm przez

Dekarta Avzniecony, mówi tylko o ruchu niezapizeczo-

iiyin, który nada Filozofji. 'fcjjo metoda jest rozwiniz

ciem metody Bakona. Metoda, która wywróceniem po-

wani , otworzya wrota, do racjonalizmu bezbonoci.

3) Jako zwykle prawda tak bywa przesadzon prze-

zwcdenników swoich, e ledwo i si na fasz nie prze-

ksztaca, tak i to lekcewaenie wierszy, czyli form przy-

rodzonych poezji , nastpio z zasady rzetelnej w sobie,

e moe by wiele poezji w prozie , e nawet nie mo-

e by dobrej prozy bez poezji, a wiersze boz poezji by
mof^. .Jakkolwiek bd, wielkJe naduycia w literatu-

rze teraniejszej, powstay, z tych zda. I literaci tak

si popisujji z zaniedbali swoich
,

jakby to byo dowo-
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mówi nauk filozoficznych, Ijo inne wpywu nic maj

na pimienniclwo, a slopic, na jakim proza okazuje

si w narodzie, odnosi si cile do stopnia jc{;«i

owiecenia.

Pod fym wzgldem Rcligija Chrzecijaska oczy-

wicie wiat uksztalcita, nie tylko uag-odzeniciu oby-

czajów, ale tm nawet, e we wszystkich narodach co

si jej podday, utworzya, proz, a tak nowoyt-

ne mowy podniosa na stopie naukowy. W samej

rzeczy, po ludzku tylko rozumujc, podstawa na

której si wznosi czynno Kapana av spoeczestwie,

jest jaka nauka filozoficzna , a narzdziem skutccz-

uiacem t czynno
^ jest mowa narodowa. A to s

wanie, któremi postpuje uksztaccuie , i proza to

cem talentu. Warunek pierwszowzgldny wiersza jest

w tein
, e powinien mie poezj w myli , w obrazie ,

w wyraeniu, ale wiersz bdc jakoby szat poezji, po-

winien by {jadki, harmonijny, i takiego toku, aby z a-
twoci mójj utkwi w pamici. Te samowolne roz-

dziay ducha, i formy, nic dodatncgo nie wywi w li-

teraturze. Wszake w relijjji, ciemny chyba nie rozró-
ni ducha od form. A jednak gdyby w religji mo^ro na-

stpi zupene zaniedbanie form, nakoniec jj duchby si
ulotnia. Jest to prawo bez wycznoci, i do wszyst-

kich katcjjorji umysowych stosowa si daje.
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iikszacciiii! objawiajca. wietny tumacz Pielfi^rzy-

ma, w przemowie swojej twierdzi wicej dowijmie

ni rzetelnie, e polskie pimiennictwo ma w tem

wielka korzy nad francuzkiem, i równic jak nie-

mieckie rozAvinco si z tumaczenia Pisma Swite-

{jo. Przekad Wujka nie jest podstaw naszeg"o pi-

miennictwa, Wymowa kocielna znacznie to tuma-

czenie poprzedzia , a ona utworzya cakowit nau-

kowo jzyka naszeg-o. Wszake przekady Biblii

dla zg-romadze socyniaskich , luterskich, kalwi-

skich , poprzedziy dzieo Wujka , a co do stylu je-

mu nie ustpuj 1). Skarga , Górnicki , Morskorzew-

ski, Orzechowski, l)yli praAvic wspóczeni Wujka, a ich

sposób pisania jest teje samej natury ? Dowód o-

czwisty, e wszyscy ksztacili si na wspólnych

wzorach poprzedniczych. To samo i o Lutrze po-

wiedzie moua. Nikt mu nie zaprzeczy wielkoci na-

1) Pod wzgldem filozoficznym, przekad protestantski

Paliura, jest nierównie wyszy od Wujka. Wielkie s
domniemania, e Wujek po hebrcjsku nie umia, i e do-

sownie Wulgat przeoy. ]\aprzykad wyraz ; ypl
{Rrikja) oddaje \>rzc2. niwierdzenie , niezgrabne wuiii-

niaczcnie aciskieg<» \\\rA7.nfirmamenlurn^ Paliur uy-
wa wyrazu rozpostarcie nierównie wierniej oddaj .jcego

myl hebrejskiego tcxtu.
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>v('t w zawodzie literackim, nic albo-wicin doda nie

iiioziiado |>iv'ljnocije{ro jzyka, i przekad jcjo, Pisma

.wictc«o, nig-dy nic przesianie by Avzoreni prozy nie-

micckij. Ale ywio dydaktyczny i rilozoficzny, bez

'^zeifo proza doskonaa by nie moe , nie zjawia si

samorzutnie, tak jak ywio poetyczny. >Vszys(kie

pisma I)yy w jzyku aciskim, ale z ambon niemiec-

ki tylko, sysze si dawa. Wic byy wzory pro-

zy popularnej, zktórych korzysta Lnter, tern wicej,

ze ciag"lc wpraszajac si do namitnoci swoich ziom-

ków, musia uywa narzdzia im poufaeg^o, a bez

którego od nich nie byby rozumianym.

We wszystkich narodach nowoytnych, które si

podday idei Chrzecijaskiej , wymowa kapaska tak

uksztacia jzyk, i móg- by odtd waciwem na-

rzdziem, dla rozwiniteg-o umysu, i to we wszyst-

kich zawodach Literatury. Stad we wszystkich pra-

wie narodach Europy, pierwsi ich szacowni pisarze,

w stylu sworm mao si róni od póniejszych, naj-

mniej uczony Niemiec, Polak lub Hiszpan, nie po-

trzebuje ^lossy , aby czyta z upodobaniem Lutra

,

Skarg-, Calderona, bo jzyk tych mistrzów jest tej

samej natury, jak ten, którym teraniejsi ich ziomko-

wie si tumacz. Francja jedua okazuje zupenie

przeciwne widowisko. Lubo jej stan polityczny, czyli

wyraenie ycia narodowego, wicej ni w jakimbd



innóni .spo-cczostwio, liyl iij)orzaill»owany przez,zy-

wioiClirzocijasIii, lubo iilntlzie siaiidiiclio^HY ni

okazai w podobnej liczbie, put(^nych snmoislnoci,

przecie kazalnica nie zdoaa skreli genjuszu jej mo-

wy, nie przeslpionemi szrankami, .^czyk pisarzów

AYiekii Ludwika XIV, jest zupenie odmienny od j-

zyku Amyota, a nawet I>luntenia i Branloma, a llabl

juz jest dzi mao zrozumiany. Nawet lubo w prze-

konaniu Francuzów ich narodowa proza ustalona zosta-

a w XVII stuleciu, wiksza jest atoli rónica midzy

jzykiem Bossucta i Fenelona , a Gizota i Wiktora

Hug^o, nieli mjdzy Skarg- a Sniadeekim, midzy

przekadem Biblii przez Lutra, a Historj trzydzie-

stoletniej wojny przez Szillcra.

Czemu mamy przypisa, to wyczne zjawisko

!

zdaje mi si temu, e w innych narodach, kazalni-

ca pobudzia jakie zakasy prozy wieckiej , a te na-

day sposobowi pisania jakie cechy stateczniejsze

,

podczas kiedy we Francji proza wiecka cokolwiek

uczona, bya wycznie aciska, a dopiero po zjawienia

si ywiou filozoficznego w sposobie przedmiotowym

,

zaczy si objawia pierwociny prozy wieckiej, fran-

cuzkiej. Uczucia i myli wyrastajce z podstawy Reli-

gii , mog- w skutkach swoich otrzyma co stateczniej-

szego. Ale gdy ywio filozoficzny pobudza litera-

tur, wtedy cechy jzyka którym si ona wyraa
Mieiz. T. u. 1^



ndzie, ci«^cle przeKSzafcac si bdri w miar post-

pu, luk zwatlenia filozofji narodu 1).

Skoro zywiut filozoficzny objawi si w ino\vie pi-

sanej narodu ,
jeeli w nim nie ma jeszcze prozy,

oczewicie widoczniejsze otrzyma skuthi nawet w po-

tocznej mowie. Kady jzyk w jakim bd okresie,

bdzie zawsze narzdziem dostatccznem dla poety,

bo nie ma tak ubogiego , azcl>y nic zdoa wyrazi

•wszystkich przedmiotów, i wszystkich uczu, istnie-

jcych w spoeczestwie. Mówi uczu , bo i te

w przedmioty przeksztaci si mog. Wszake pla-

styczno, jeden z wanych warunków poezji, który

szczeg'ólnie staroytn cechuje, wszelkim uczuciom

wyrabia ksztaty, e tak powiem dotykalne. Symbo-

la, allegorje, czme s? jeeli nie rodkami, któ-

remi uczucia, a nawet myli cokolwiek oderwane, zo-

staj malowniczemi. Wic dla poezji nigdzie i ui-

j 1) Najpikniejsze jzyki s te , które si wyrobiy

ywi«em jtoetycznym, a Religji nie odczam od Poezji.

Francja ehoeiaz co do nauk filozoficKarcli niej stoi od

Niemiec i Augiji, ma pomimo tego jzyk wyrobiony ywio-

em filozoficznym. Std on jest tak dokadnym, e po-

wszechnym zosta w stosunkach dyplomatycznych, i w o!>-

cowatiiu ludzi uksztaconyeh.Co mu jednake nie przeszka-

dza by najniewdzicczniejszem narzdziem dla poezji.
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Jedynie zabraknie farb Jo odmalowania wszystkiego te-

Co, co jest znane spoeczestwu. Ale Filozofija zaj-

muje si szczególnie rzeczami zupenie odcrwanemi,

które opierajc si wszelkim rodkom plastycznym,

uprzedmiotowi si nie daj. Sia malownicza poe-

zji znajduje w spoeczestwie suroAve pody, i prze-

ksztaca je w wyroby bogate i nadobne , uderzajce

nowoci swoj , ale jednak majce styczno z po-

wszcchnemi wyobraeniami tego spoeczestwa. Fi-

lozof za nawet przygaszajc pochodni Religii, cho

w pada w odmty bdu , si rozumu przechodzc za*

pory cielesnego wiata, mia jednak nog depce go-

ciniec krain oderwanych. Nie zawsze on znajduje

w swojem spoeczestwie narzdzia dostateczne, do

wyraenia myli, jeszcze dla niego obcych. Z wa-

snego a swojskiego umysu czstokro musi wydoby-

wa wyraenia, które od tego spoeczestwa dopiero

wtedy bd rozumiane , kiedy ono podniesie swoje

zdolnoci umysowe. Natenczas te wyrazy na pozór

ciemne, Mejd w skad ojczystej mowy, a formy ro-

zumowania, co je musia tworzy, a które w zjawie-

niu swojm , wydaway si tak zawie i dziwaczne,

zostan jednym z najgrunfowniejszych ywioów pro-

zy narodu, coraz wicej mylcego.

Teologija w czci swojej naukowej , jest bc»
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wtpienia filozoficzna, bo jest l;ru1o>Ta nan); 1). Prze-

cie nic jest ona wycznie Filozófija, bo nie opiera

*sic na rozumowaniach tylho, ale na faktach, których

wiadectwo zostaje w stowarzyszeniu chrze.cija-

skieni , a które ogasza Koció nauczajcy czyli

zwierzchno kocielna. Filozofija jest tylko nauk,

i podlega wszystkim warunkom nauki. Dogmat jest

wicej ni nauka , i przyjmuje si bezwarunkowo.

Jeeli s rozumowania w Teologji, nie s one y-

wotn i konieczn czci Teologji, s raczej skut-

Ifeiem natury intellektualnj rodu ludzkiego, lubicej

w kadym przedmiocie uywa swojej zdolnoci. Ale

ten skutek jest wypadkowy, bo Teologija w najy-

wotniejszej swojój czci, nie tylko, e nie potrze-

buje rozumowania , ale go nawet odpiera. Rozumo-

wanie jest zawsze powodem jedynie ludzkim, wiara

za, któr si dogmat przyjmuje, bdc darem bez-

porednim Stwórcy, nie jest przekonaniem na powo-

dach ludzkich opartem , ale podlegoci ufn i po-

1) Najwczeszy czowiek, bdzie zawsze coeterit pa~

rihus , uczony Teolog. Tyle nauk wanych skupia si

w tej witej nauce, e to nie moe bye inaczej. Ludzie

uczeni zeszych wieków, mieli co bardzo powanego,

Iw wszyscy swój zawód uczony, opierali na nauce Teo-

logji.
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Korna. Najpozorincjszc roznniowartia prfccczace rze-

rliioci (looiiiadi, Miary nic zachwiejji w sercu praw-

dziwie rlirzccijashiem i), i nic pcwniejszeg^o, e nie-

wzruszone warunki spoecznego bytu , a nawet szcz-

ciu pojedyiiczeg-o czowieka, nie mog^a Iy poddane

pod zwierzchno tak nie sta i skazitelna, jak rozum

ludzki. Nasz jzyk najg^runtowniej odznacza caa ró-

nic czynnoci Filozofa i Teologa. Pierwsza naucza,

a tern samm nie wymaga innych warunków, tylko tych,

co sj» niezbdne do nabycia jakiejkolwiek nauki, to jest

uwagi i ufnoci; ani sam sobie, ani nikt jemu, nie

omylnoci nie przyznaje. Teolog kae , i jak tylko

przynosi wiadectwo fW()jego posannictwa, ma prawo

do bezwarunkowej ulegoci kadego, co nie chce po-

targa zwizków czcych go ze swojem towarzy-

stwem.

1) Wielu si zdaje, e wolne mylenie w Ileligji do-

wodzi wielkiego rozumu. .Test to I»qd n;«jwiyk.szy Za-

pewne e Reli{jija tyle jest dostpn dh» prostaczków

jak i dla uc/.onych, Ale czowiek z wyszem usposo-

bieniem, skoro jest pobony, nie zawodnie, je.jjo zdobioei

umysowe i nauki, nadzwyczajnie oka si podniesione.

Mamy przed oczyma przekofiianie. (^zy mona poj co
gupszego i nikczemniejszego od ludzi pogardliwie mó-

wicych o llcligji.
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Filozofijn h(;4lac nniili.i nindroAci liidzkij, opiera

SIC na roziimowaiiiari i spostrzeeniach ciajle si

rnzwijajaryrh. Stad, liynajmniej nie omijajc si x ii-

szanownnicm, na Istóre zasuj^uja wiclry Tilozofowie

co nas poprzedzili, moemy jednali twierdzi, ze o ile

massa dowiadcze skadajcych ta nank powikszy-

a si samym postpem wieków, otye przcwyisza-r

my ich w siinimie pewników naukowych. lVauka za

Dpska adnych postpów zrobi nie mojfa. Bój pierw-

szowzgidnym jest jej mistrzem, od razu wic bdc
doskoiiai, nic czasowi nie jest winn.i. A ze tu na-

uka opiera si take na faktach, a te s zachowane

podaniem kocielueui; std monaby twierdzi, e
wielcy w witoci mowie, co byli wicej zblieni

do okresów, g-dzie te fakla si dopeniy, byli jbsi

"W nauce Boskiej od ich nastpców , a przynajmni^

skuteczniej j w sobie rozwinli.
. ,

Reliojja Chrzecijaska wychowaa narody nowo-

ytne, wychowaa je w kadym wzgldzie, nie tylko

daniem im wiary, ale tni, e za porednictwem Ka-

panów kacych prawd , daa im podstaw wszyst-

kich nauk wieckich, zamieniajc idiomata wyraaj-

ce tylko potrzeby, czucia i namitnoci szorstkie, jak

te ludy, które si niemi tumaczyy, na jzyki ksztat-

ne, zdolne wyrazi wszystkie stosunki czowieka z Bo-

wiem i z towarzystwem.
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Ale tu mraza trzeba, ze Filozofija naulii Rosliieji

czyli jejez rozprawcza, doaezya si do niej przy-

padkiem. Nie tylko, ze ona nie jest jej ezci y-

wotn, ale jest naAvet wiadeclAYem boleci, co ich

stowarzyszenie chrzecijaskie dowiadczao, od lu-

dzi przewrotnych, zmuszajcych Koció do rozpraw,

kiedy jcjo powoanie jest naucza, kaza. Te wiec-

kie i alcne rodki , których musia uywa dla wa-

snej obrony, zostay ju wana czci nauki duchow-

nej , i to od czasów pocz.itkowych jeg-o istnienia. Tym

wicej one si rozszerzyy, kiedy barbarzystwo pó-

nocy i wschodu, rozszarpawszy pastwo rzymskie,

zaczo si zacijfa pod znamiona naszo^o Zbawi-

ciela. Ale ta nauka przypadkowa, wycznie od ka-

panów uprawiana, w jzyku martwym im tylko do-

stpnym, posuya im do ksztacenia tej mowy po-

tocznej , która z kazalnic coraz uczeniej si odzy-

waa. I to bya wana korzy wiecka , spadajca

na narody, z tj nauki duchownej. Jzyki nowo-

ytne do pewneg-o stopnia ksztaciy si raptownie,

bo Filozofija i inne nauki z niej wzrose , trzymay

si jzyka nie bdceg'o wobieg^u, Avyobraenia i my-

li nowe ze wszclkiemi ich modyfikacjami , nie mog-y

pierwszowzgldnie Avej w skad ogólny powszech-

nego umysu, a tern samem tworzy nowych wyra-

e i okresów. Wieki jedne po drugich nastpoway



hc« . widoczni'] fulmiaiiy w iiiowi« pol()czD(^jr»< ho

wyol>razcnia l))y slalecziic. Do tych wyuhracii ,

które zastali pierwsi posaniiicy wiary , a które

si wyraay w idiunialarh miejscowych
, przy-

dawszy podne wyohracnia Relig^ji , zamykajcej

w sobie preraissa wszystkich prawd, te idiomata 1)

- t'}iti

- t Fv/ '

i) wiat widomy jest objawieniem wiata niewido-

mepo. To prawo jest na ka^flym tworze napisane. Jesz-

cze raz powtarzam , ie ile razy w spoeczestwie pr7.eo

moe zwtlenie morahie, wkrótce si ono zdradzi jak:)

dep^radacj fizyczn. Jeeli w narodzie myli i wyo-

braenia kazi si bd , natychmiast skaenie nastpi

w mowie, a szczególnie w sposobie pisania. Zbyt ma-

terjalnie uwaaj pimiennictwo, mylc e autor « ta-

lentem moe pisa stylem innej epoki
,

podzielajc wy-

obraenia swojej. Tak jak gdyby naprzykad Archaizmy

XVI wieku , byy stylem zygmuntowskim. Jak bdzie-

m" myli tak jak myla hkarga, bdziemy pisa jego

stylem, bo to uli bdzie podkradzeniem si pod niego, ale

dopenieniem przyrodzonem rzeczy. Llwielbijj niektó-

rzy styl Jana niadeckiego, ale niech-no si zjawi u nas

prawdziwa Grammatyka, nie martwa, jak wszystkie te-

raniejsze rozczonkowania jzyka , ale Grammatyka y-
wotna, to jest oparta na Filozofji , na poznaniu ducha

jzyka, dopiero przekonamy si , e proza Jana niadec-

kiego przypomina proz Skargi, jak posg w oskowy, przy-

pomina wzór ywy, który wystawuje. adna Grammaty-

ka nasza nie jest dostateczn, std im wicej pisarz ma
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po<]nie]i na sfopie jzyków dokadniejszych , a em
przybray cechy na pozór sfaleczne, i rzeczywicie

wyslarcz.-jj.icc dla tych poclów, którzy si obok kaz-

nodziejów zjawili. Poezija , i Avymowa kazalnicza

uyway ojczystej mowy, Filozofija i inne nauki wy-
sze, jzyka aciskieg-o. Jzyk aciski, chocia no-

we wyobraenia wyraa musia, nie móg-si kszta-

ci , owszem kazi si jeszcze , bo jzyk uksztaca

si tylko ,
jednoczeniem pisma z mowa potocznq. Bez

tej podwójnej czynnoci, postp w nim I)y nie mo-

e. Jzyk g^minny, odepchnity od nauk, ale samo-

rzutnie uksziacony wymowq kazalnicza, lubo jeszcze

nie uczony, ale peen ycia, móg si okaza wymow-

nym i poetycznym. 1 w takim sianie mniemana re-

formacja XVI wieku, szerzca si szczególnie po na-

rodach, których mowy, mniej miay stycznoci z a».

samoistnoci , tym mniej jest poprawnym. Ale w tym

wzgldzie inne narody nie s szczliwsze, st«'\d nwai.a

mona, e wszdzie, gdzie tylko saniodziehiy jeiijtisz wy-

da si piórem , zawsze powstao na niego mnóstwo

zmartwiaych grammatyków , wyrzucajcych mu prze-

stpstwa prawide. Gdzie tylko bardzo szermuj y.a

poprawnoci , tam musi by wielki niedostatek siy

twórczej.

Mieas. T. II. 19
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ciskim jzjfciein, znalaza wszystkie jzyki euro-
*

|)cjskie.

Rcformaoja w narodach g'erniaskicli i sowian-

skicli, znalazszy wikszy przyslp ni w aciiiskicli,

pobudzia nadzwyczajny rucli kaznodziejski , a len

okaza ca si ojczystej mowy. To si wyrazio

szczeg"ólnie w przekadach Bihlji, które dotnd w (ych

narodach siia za podstaw prozy. Rzecz dziwna

,

Francja chocia poruszona bya przez protestan-

tyzm, chocia w ojczystej ówczesnej mowie miaa

niektóre poezje pene wdziku, nie wydaa jednak

do)i-cgo przekadu Bibji. Kazalnica nie wyrol»ia

jej pimiennictwa , a tern samem statecznoci jeg^o

jzyka.

Francja pomimo i Poezja nie bez wdziku obja-

wia si bya u niektórych jej wierszopisów, a wi-

cej jeszcze w tych pisarzach, co si trzymali form

swobodniejszych, bya paplac tylko w swojej litera-

turze , bo nie miaa wyrobionej prozy. Tumacze

Dekarla pierwsi puciwszy w obieg", dzieo zupenie

filozoficzne w ojczywisej mowie , byli pierwszo-

"wzgldna przyczyna zjawienia si prozy uczonej , a

wic skrelenia jzyka. Ale ta proza tumaczów

Dekarta, jeszcze bya dalek od lej, coj póniej ro-
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zwinli jcjfo zwolennicy 1), piasfnjac myl, której on

nadal pierwszy popd. Ini wicej jejjo myli si ro-

zwijay, tym wicej jzyk si ksztaci, a nakonicc

Janscnici nie tylko czci przyg^otowawczc Fiozofji,

ale nawet najsubtelniejsze przedmioty teolog^iczne,

jli wydawa w jzyku francuzkim, zmuszajc go wy-

raa rzeczy dotnd dla niego ohce , a tak o ile si

robi coraz mniej poetycznym, o tyle si stawa coraz

wicej filozofic7.nym , a nakonicc ]\ikol i Paskal naj-

szczytniejsze wieczniki jansenizmu, w swoich pismach

okazali ostatnie granice, do jakich doj moe proza,

pod wzgldem form jzyka.

1) G'?7er?'wm prawdy Deknrta jak i Bakona jest b-
dne , w tern li. daje Fibzofji za punkt wyjcia poznanie

siebie si jedynie lud/k. Cog?to, ergo sum. A nie ob-

jawienie , które jedno tylko suy moe za Criteriuin,

({nisfjne hotno nieudoa: est. .lake pewno opiera mo-
na, UH wia<lcctwie tak katuliwem

,
jak zdolnoci ludzi

same sobie oddane, bez wyszych posików* Criteriiirn

peMuoci jest tylko w objawieniu. Lumen guod illuini'

nat qnenique hontiueni iu ninc ninnduni venientent. Za-

pyta kto , a jake t prawd pozna ? tak jak kiedy Pi-

at powiedzia Panu, co to jest prawda? Odpowied na

to zapytanie znale mona w kadym Katechizmie cokol-

wiek szcze{>óowym. Kady czowiek ma ask dan mu
od Boga, aska ta daje mu si do poznania prawdy. A ta
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Skojarzenie si dwóch okolicznoci podnych, stwo-

rzyo literatur wieku Ludwika XIV: przemiana po-

rz«')dku spoecznego, zawsze objawiona lileratura rap-

tem wyhuchnit ; i przemówienie Filozofji w jzy-

ku potocznym, która ten jzyk porusza i z niego nie-

przewidziane skarby wydobywa. Ale w adnym na-

rodzie wyobraenia nic przechodz tak prdko w jaki

systemat, jak we francuzkim. i^t.yl ani jenjusz je-

g-o literatury, ani porzdek spoeczny, pod którym ta

Literatura si wyrobia, nic byy stateczne. Ledwo

nska tylko grzechem utracon by moe. Chrzecija-

nin posiada t ask z mocy sukramentaluej , niechrze-

eianiii z mocy pra%va natury , nie jest od niej odparty.

Wic Chrzecijanin posiada prawd , a kady co nim nie

jest, mn rodki dostateczne, aby przyj doprawdy, byle

si ku temu skonia je^o wolna wola. Ta aska pozna-

nia, albo j znajc , nie odrzucania prawdy , utraci si

moe tylko grzechem , to jest przestpieniem wanem
prawa natury, ale ona si zwraca skruch doskona tak

w prawie natury, jako i w prawie Cubystusa, z t jed-

nak korzyci w drugim, e Chrzecijanin cho przy skru-

sze niedoskonaej , za pomoc sakramentalnej Spowiedzi,

odzyskuje ask. .leeli Chrzecijanin ma trudno w wie-

rzeniu, niech nie szuka argumentacji by wyj ztaknie-

bezpieczrego pooenia , ale po prostu niech pójdzie do

Konfesionau. Hiedj to i dzieci wiedziay, dzi trzeba

starych tego naucza.
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Ludwik XIV zamliiin powieki, dotd org^.nniczna i

zachowawcza, okazaa si krjiyczii i l)urzliwa. Li-

teraci wieku XVIII co do wyobrae estetycznych

.

i natury ich pimiennictwa, nie wiele si rónili od

tych, co wsawili wiek poprzedniczy. Mistrzowie tam-

teg-o wieku nie przestali im suy za wzór co do

ksztatów 1) ale co do ducha tak widoczna bya ró-

nica , ze mona byo przewidzie, i systemat towa-

rzyski uzupeniony panowaniem Ludwika XIV , na

wielkie niebezpieczestwa bdzie naraony. Gdy tyl-

ko rzdy wojenne
,

przesycone ywioem porzdku

,

który suy za podstaw ich bytu, sa do silne, e-

by zwróci do prawoci, opinjc powszechna , zboczo-

n konwulsyjnni pisarstwem. Ale we Francji zbyt-

nia lag-odno wadzy, zrobia j niewiern wasne-

k

1) Diderot moe jeden , w wyobraeniach estetye«-

nych zupenie si róni od pisarzów XVII wieku, ^'po-

sób jego pisania nosi cecliy zupenie odrbne. Nic wi-
cej nie maluje zgnilizny obyczajowej jego wieku, jak wzic-

to, coj otrzyma ten niegodziwy pisarz, za którym nic

nie przemawia, oprócz kilku zda nowych o sztuce. Je-

go szorstki ateizm i wcieka nienawi wszelkich pra-

wide moralnoci, wszystko to w stylu ciemnym, namit-

nym, wyzutym ze wszelkiej przyzwoitoci, utworzyo szko-

zbrodniczej i szalonej wymowy konwencji narodowej,

a nawet wyuzdanego romansupisarstwa tegoczesnego.
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mu powofutiiii 1). Du oJczyfa liczne pisma (o<ro

okresu iistorji iraiiciizliirj , zehy si przekuiia , i
rzd cigle by oslrzeg-any o nichczpicczeslwie gro-

zaccm spoeczestwu, ta rozpusta uiiiyslown. Szczc-

g^ólnie z kazalnic smutne przeczucia sysze si da-

way. Ale piorun, który wkrótce mia roztrzaska

1) Itusso napisa, #.e gdzie kto powstaje na dogmat

narodowy, powinien by /.nmordowaiiy jako truciciel pu-

lilirzny. INic gruniowniejszego, kady c/yii jest poprzed-

niczo w myli , wic Rzd który jest obojtny na obja-

wienie wszelkiej myli, zdradza swoje powoanie. Zu-

pena wolno druku , jest rzecz przeciwn iluchoni

chrzecijaskiemu, .luz Apostoowie palili xiki szko-

dliwe , a Grzegorz XVI bull, urorzycie potpi zdanie

tych, co obstaj za wolnoci druku. Cenzura jest naj-

zbawienni(gsz instytucj nie tylko dla obyczajów , ale

nawet dla sainj literatury, bo ta przy wyuzdanej wol-

noci koniecznie skazi si musi. Zapewne , e cenzu-

ra jako ustawa ludzka, nie ma dla siebie prawa wycz-
nego niei»myln(»ci , ale przypuciwszy najwiksze jej na-

duycia, nawet pod wzgldem Literatury, nie bd one

tyle szkodliwe, ile nieograniczona swoboda przelania na

papier czyli utrwalenia wszystkich przemijajcych zbo-

cze umysu. .ledn tylko miem przeoy uwag. Wszak

nikt nuiie suinicnaie nie zaprzeczy , e nie ma cenzury

tak ostrej , kióraby xice rzeczywicie poytecznej, nie-

pozwolia wyj na wiat.
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najpikniejszy syscmat polityczny uiozny, odwróco-

nym nie zosta: ho Religija jest podstawa fcadcg'©

chrzeciaskicg"o rzqdii, aten skoro had saboci, bd
zbrodniczem wspolnictwem, dopuszcza znieway pra-

wo Bog-a, traci tein samem prawo do Jeg^o opieki.

Rewolucja Francuzka , która w zbrodniach i w sza-

lestwach, przewyszya wszystkie poprzcdnicze re-

wolucje, nie bya skutkiem jakich dnoci politycz-

nych , ale zastosowaniem do bytu praktyczneg"o filo-

zoficzn«^j metody Bakona, rozwinitej przez" Dekarta;

e powaga ustpi miejsca musi dowiadczeniu, czyli

co jest to samo : eby rozum powszechny, wyraony

przez powag-, ustpi rozumowi samoistnemu. Z jed-

nej strony zalepienie mylicieli narodowych tym so-

fizmatem , który opanowa wszystkie nauki, nic wy-

czajc i Teologji: z drugiej niedono rzdów,

zdradzajcych swoje powoanie
,
przywoay nakoniec

g"niew Boy, kt«>ry dopuci, by ludzko wasnemi na-

mitnociami ukaran zostaa.

Literatura XVITI wieku, jak kada literatura, by-

a wyraeniem myli powszechnych. INic dziwnego

ze okazaa si nienawistn i zaczepn wszystkim in-

stytucjom tak moralnym, jako te politycznym. Bo

wszystkie te instytucje powstay z ducha chrzci-,

jaskieg^o , a my powszechna bya w stanie zupcl-'
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nj apostazji 1 ). Nienawi jest uczuciem ujeninf^m,

nie >yiele st.id dodalnoei znale mona vf Litera-

turze XVIII wieku. Wolter diug"oletni j^j wiecz-

nik, a najwikszy niszczyciel istniejcego porzdku,

chocia osobiste nalog'i wizay g-o do nieg'o 2), w ych

licznych pismach, z których kade ohalalo jaka czst-

k g-niachu spoeczncg-o, najmniejszej nie objawi za-

1) Prawdziwy Chrzecijanin, majc ten wiat za prze-

mijajcy, a dc do wiata wiecznego , zawsze bdzie

obojtnym na formy rzdu, bo wie, e pod kadym zba-

wionym by moe, i bez trudnoci wykona przepis S-{jo

Pawa, by by posusznym i wiernym kadej wadzy, nie

tylko przez boja, ale przez sumienie. Jeeli czowiek

nie wierzy w objawienie, bdzie w icrnym tej tylko w adzy,

która mu jest dogodn, lub takiej, której si lka ; w pierw-

szym przypadku jest to wierno samolubna , w drugim

niewolnicza, ddzie tylko obowizek dopenia si bez mi-

oci, tam zostaje podo i nic wicej.

2) Gdyby Wolter doczeka by rewolucji francuz-

kiej, niezawodnie zgiljotynowanymby zosta. IVic mniej

rozsdnego jak niyli, e pochlebiajc gminowi, mo-
na ocali si od jego wciekoci. Czonkowie Arysto-

kracji , bd rodu, bd urzdu, bd wiata , którzy

w czasie rewolucji zdradzili króla , by przej na stro-

n rozbrykanego ludu
,
prawie wszyscy z kolei, przez ten

lud zamordowani zostali. Jest to Jedna rzecz, co ludowi

zaszczyt przynosi*



153

sady, zdolnej te rnzwaliny czemkolwiek zastpi. On,

a jeszcze wicej jego zwolenniki, zdawali si mówi

spoeczestwu nasze powoanie wszystko obala , ale

nie nam dana jest moc, te rozwaliny w trwae budo-

wy zamieni 1). Stqd bez jakiego smutku, dzi nie

mona czyta licznych podów teno okresu. To nie-

litociwe szyderstwo ze spoeczestwa, to potwarza-

nie przodków, ta wzgarda Historj i wasnej , to obna-

anie Literatury ze wszelkiej poezji, to wszystko roz-

dziera serce, wzbudzajc gorzk lito nad t ludz-

koci, która co pewien przecig czasu, jest wska-

zan na podobne epoki , koczce pewne okresy jej

cywilizacji.

1) Twórczo nie jest dana ani sile, ani rozumowi

ale jedynie wierze. Wiele trt byo wedle wiata pro-

staczków, a ci j«f?nak zdoali utworzy ustawy co wieki

przetrway. Same reguy zakonne s tego ywem wia-

dectwem. Bez wiary, najwyszy rozum trwaej budowy

nie wyniesie , cliocia ma potn si niszczc. Trzy

zgromadzenia ateuszowskie , które Francj waday po

upadku monarcij i, byy zoone z Ind/i bardzo mdrych,

a jc(hiak co po nich pozostao? Trudniy si one upo-

rzdkowaniem ludzkoci, i ogosiy przeszo czterdzieci

tysicy praw , w którycli ^apole(»n nie móg wynale
yAviou, ani kodexu karnego , ani kodexu cywilne/to. I

musia go szuka w obalonem dawnem prawodawstwie.

Mieiz. T. II. 20
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Kuzda cywilizacja hya pobudzona idej rclig^ij-

na, przyswajajca ywioy miejscowe. Ta ideja twór-

cza liya zawsze prawdziwa, bo cbucia, oprócz jednj,

sazda Relin^ija jest bdna, tern samni jednak ze istnie-

je, musi mie cho cokolwiek prawdy. A wanie ta

jej cz prawdziwa, podzi wszdzie stan spoecz-

ny narodów , i ich cywilizacj. Jeeli cywilizacje

muzumaskie lub po^jaskie, sq nisze od naszej , to

jedynie stad, e summa prawd w ich Relinrjjacb, jest

mniejsz od naszej , klóra jest sama prawda. Ka-

da cywylizacja wyrobiona a do doskonaoci monj,

stosownie do swojeg"o ywiou relig-ijneco, rozkada

.si powstaniem ywiou ujemnego, powstajacrg-o na

przeciw wierze publicznych. Jest to epocha kry-

tyczna, po której naród albo schodzi zupenie ze sce-

ny wiata, albo przeksztaca siebie w innej dosko-

nalszej cywilizacji. Tak wszystkie staroytne cywi-

lizacje, wsiknite zostay w cywilizacji rzymskiej ,

której ywio religijny, jakkolwiek pog^aski, n.ij-

wicksz summ prawd dodatnych posiada w staro-

ytnoci 1). Jako Epikur zniewaeniem zasad reli-

1) Zawsze si wycza cywilizacja hebrejska, która

T wyroków Boych, bya miejscow tyiko, i rozpostrzr-

nia si« nic moga, tylko w formie chrzecijaskiej. Ze
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g^i jnych Grców, by rzeczywistym rozkadzc ich cy-

wilizacji , tak i Lukrecjusz l)y najwyszym wyrazi-

cielem tcg^o ducha ujemncjfo vf Rzymie.

Ale g-recka cywilizacja hdc iihozszq w zasadzie

religijnej od rzymskiej , moga si da sprostowa

przez t ostatnia, stosownie do prawide postpu,

(cywilizacja za rzymska hdac najwyszem wyrae-

niem mdroci ludzkiej , w wypiastowaniu zasady reli-

gijnej nie dostatecznej , kiedy duchem ujemnym za-

cza si rozkada, a t zgnilizn swoje zdradzaa

napywem wszystkich zbrodni
,

jakich tylko skaona

natura ludzka dopuci si moe. Nie byo ju dla

niej rodka zaradzczeg"o w obrbach monoci ludz-

kiej. I wanie wtedy czysta prawda Koska , chyo

rozpostrzeniajac si po narodach skaonych , skada-

jcych pastwo rzymskie , od ostatniej toni wydzwi-

g^na nie ten, lub óvy naród, ale cakowite spoecze-

stwo, bo ju wszystkie rodki ludzkie wyczerpane

w pooeniu terazniejszem , kiedy poddanie si

narodów prawu ewang-elicznenfti , z tej zasady zupe-

pogastwo rzymskie wicej posiadao prawd ni greckie,

to si ufkiwadriia stanem moralnym tych dwóch narodów.

Rzymianie pierwsi byli poganie, co najwyszego z bogów

nazwali Optimus Maximui,
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nie Boskiej , utworzyo jednolito cywilizacji w ca-

ej Europie, kiedy ta cywilizacja doczekawszy si

okresu krytycznego, gdzie duch ujemny* zaczyna j
rozkada, zawzitym rozbiorem zasady wierze pu-

Micznych
, gdzie moe spoeczestwo szuka rod-

ków zaradzczych? gdzie znajdzie pokrzepienie dla

watl.-^cej si cywilizacji ? Napróno ludzie nie pojmu-

jcy caej wanoci idei religijnych, w urzdzeniu

cia spoecznych, w zdolnociach ludzkich cakowit

pokadajc wiar, mysi, e one coraz podnaszajc

si dowiadczeniem , zabezpieczy mog cywilizacj

od upadku. Jest to tylko naduycie myli igrajcej

z prawd, a nie umiejcej jj uctwyci. Zapewne, e
jest postp w ludzkoci ; w tem znaczeniu, e czysta i

uzupeniona prawda dana nam od Boga, gdzie w zasto-

sowaniu swojem musi okaza postp, ale ten postp by
nie moe ani w samój prawdzie, ani w zdolnociach in-

diwidunlnych ludzkich.W zawodzie prawodawczym na-

przykad wikszych samoislnoci ludzkich, pewnie nie

wyrobi nowoytno, od tych ustawodawców dawnej

Grecji. To samo powiedzie mona, o przedstawi-

cielach innych ywioów intellektualnoci ludzkiej.

Jeeli wic uie widzimy adnego postpu w indyw i-

dializmie, tak dalece, e nasi wielcy ludzie dzisiejsi

nie zatarli sawy wielkich ludzi staroytnoci , mona

przypuci, eby w tych okresach krytycznych, kiedy cy-
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wilizacja juz wyro[)ioiia w pewnych hszlailacli przyclio-

clzi do rozkadu, zdolnoci wycznie ludzkie zdoay j
oywi 1). Jeeli sam zdrowy rozsadek przekony-

wa, ze dwigni kadej cywilizacji ,
jest zawsze ja-

1) Postp ludzkoci ni{jdy przejawi si nie moe,
w postpie indiwidiiow przcfKstawiijcych ywioy umy-

sowe narodów. Z tego stanowiska, atwo upatrzy sa-

b stron dzisiejszego panteizmu. Gdyby to ich twier-

dzenie o bezwzgldnym postpie ludzkoci, byo rzetel-

ne, ten postp okazaby si i w indiwidualizmie. Ale

dowiadczenie inaczej nas przekonywa. Co do si fizycz-

nych, o tem nie ma trudnoci , i cay ród ludzki wyzna-

je, e ludzie dawnych czasów mieli ich wicej od nas

Co do si moralnych, indiw.idualizm nie wiele szczliwszy.

Najzagorzalszy panteista nie odway si twierdzi, zcby

Platon lub Sokrates niej stali od ubóstwianego Hegla*

I to si da zastosowa do wszystkich kategorji umyso-

wych. Nie widz, eby Liwius i Tacyt porównania nie

mogli wytrzyma z Tbiersem lub Kapfigiem , a nawet

z Ilauke lub Ilaumerem. eby poemata Bajrona i Cete,

tak bardzo przewyszay piewy homeryczne. eby Da-

wy i Berzelius tak podeptali Arcbimedesa, eby w nau-

ce urzdzenia s| oe 'zestwa mdro zgromadze pra-

wo<Iawczych francuzkich , o poda za sob zostawia

,

Solona, Lykurga, prawodawców Rzymu i innych staro-

ytnych ludów. Zdaje mi si ze paroclunly, ITomeopa-

tija i Dagerotyp , cbocio wynalazki wielkie, jeszcze nie

|'odcptay wiadomoci i nauk staroytnych.
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fca i<lrja rcliifljna , która w swojej czci prawJy.i-

wój, rozwija si w czasie: oczewicie upadajca cy-

wilizacja, nie nioze si podnie, (ylko przyswoje-

niem w ciele spoecznem jahiej driigfij idei relig-ij-

nj , ohfitszej
,
podniejszej, od tej, która ju swój

obieg odbya. I tak pojmujemy dla czcjo cywiliza-

cja Wschodu, wywaszczy si dala przez cywilizacj

grecka , a ta znowu wywaszczon zostaa przez cy-

wilizacj rzymsk.

Ale skoro la najwicej uzupeniona, ze wszyst-

kich cyAvilizacji pog^aiiskich
, przyszedszy do ostat-

niej strupieszaoci , oywion zostaa przez idcj

rcli/j-ijn zupen, bo jest sam prawd, a przecie

wolna wola ludzka i na t Bosk prawd powstaa

,

dobrowolnie przyg-aszajc w sobie jej pochodni u-

stawodawcz Skutki tej wielkiej Apostazji , day

si widzie w narodzie przodkujcym cywilizacji eu-

ropejskiej. Pod wzg-ldem moralnym raptownie sta-

n on niej od narodów najmniej uksztaconych sta-

roytnoci pogaskiej, bo tamte zachoway byy przy-

najmniej jakie szcztki prawa natury, a ich zgwa-

cenie, zawsze byo uwaane za g-ówne wykroczenie.

Zakrwawione karty historji rewolucji francuzkiej
,

zaparcie si wszystkich prawide czuoci , a nawet

rozsdku, tyranja, której lud dowiadcza od swoich

udzicieli, wszystko to jest a nadto wiadome, a je-
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eli stan {fornozfcowy, co g-o nieszczliwy naród do-

wiadczy, pobudziwszy nadzwyczajna si materjal-

'»«! z jcg-o ona
,
przestpi geograficzne granice pa-

stwa, by zg^romadza zniszczenia po zwycionej Euro-

pie ; ten sztuczny zapa styg-na stopniami, naród przeto

zmuszony zosta wróci do przyrodzonych granic swo-

ich
,
po za któremi , zapomniawszy o sawie przeszej,

przylg-na do korzyci niaterjalnych, osol)istych, okry-

ty wzgard Europy, którj kiedy by postrachem, a któ-

ra w do krótkim przeciag-u czasu, po dwakro urz-

dza go musiaa.

Relig-ija chrzecijaska bdc uzupeniona praAV-

d , skoro si stanie ywioem konstytucyjnym naro-

du, w tym narodzie zniewaon zostaje , cywilizacja

rozkada si zaczyna. Ale ta cywilizacja odnowio-

n by nie moe zjawiskiem innej Relig-ji posiadaj-

cej wicej prawd. Tak, jak cze ognia Persów,

czczeniem wszystkich si przyrodzenia Greków; Gre-

ków ubóstwieniem si moralnych narodu Rzymian,

a tych znowu uzupenieniem wszystkich prawd Chrze-

cijan. Bo odkd nasz Boski Zbawiciel rozpiy na

krzyu, wród drcej z postrachu natury, wyrzek

Cotisuinmatum est , odtd adna prawda moralna-

nie objta w,lego powoaniu, objawi si nie moe.

Westchnijmy litoci , nad tymi marzycielami, którzy

rozprawiaj o jakiej nowej czynnoci Ducha witego,
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o jakiem neochrzeciaiistwie. miejmy si z tych

faszywych bog"ów, co ich stary przccznik nic przesta-

je wystawia na przeciw prawdziwcg^o Bojja, zawsze

stdsiijnc si do przyrodzenia umysów, itórc chce u-

wikia. Ludziom poifraonym w ffrul)ej cielesnoci,

wyslawuje do{jodzenie zmysom, jalio uleganie prawu

ualury,jedynie obowiazuja.ee. Umysom dumnym z nauk

filozoficznych, wystawujc jaki Antropoleizm, majcy

posodzi w czysteln pojciu, sprzeczne z sob pra-

wida materjalne ,
powszechn czynnoci ducha, tym

prawidom przeciwn , dla dusz (kiwszych , do któ-

rych przemawia jeszcze powoanie i mka Chrystu-

sowa, wystawuje za rzetelno , marzenia wystpne

o jakiem noweui przesaniu Duclia witego, bo te

wszystkie marzenia s witokradzkiem ublieniem

Chrystusa Pana 1) jakoby Jeg^o powoanie nie byo

i) Jeden z najwikszych wieczników Kocioa, Xidz

J)e la Mennais ,
gdy w rzeczy na pozór obojtnej pod

wzgldem religijnym , krnbrnem nieposuszestwem Ko-

cioowi objawi, e pycha wicej ni gorliwo kiero-

waa jego krokami , natychmiast ukarjuy zosta utrace-

niem aski, która jedna ma si budownicz. Gboki

Teolog w jednej chwili zosta zwolennikiem i szermie-

rzem , najdziwaczniejszych zasnd teologicznych , Kapan

króla pokoju, apostoem buntów i morderstw, pisarz, wzór

wymowy logicznej i zniewalajcej , deklamantorem.
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,

kiedy on sam wiszc na krzyu , a rozdzielajc

chwilowo dusz sw ludzk od ciaa wyrzek: Con-

snm/ifftnm est , i wszystkie dog-mata objawiwszy

swojemu Kocioowi, nic dat mu mocy, co im doda-

wa, ale przy pomory Ducha wictejjo, je zachowy-
'

wa, tumaczy i w nich wiar rozszerza po naro-

dach. wite powoanie, które Koció pomimo zdro-

noci, ATystpków i przeladow.i z najwiksz wier-

noci nie przesta-e dopenia od omnastu wieków.'*

Wic cywilizacji ju butwiejcej odnowienie lub ti-

krzepienie, nie przyjdzie im z noweg"o wyobraenia

reliijijneg-o, kfóre w spoeczestwie ma si rozwija,

bo moo-a by nowe nen-acje prawdy chrzeciaskiej ,

'

ale prawdy do<Ia(niej nowej by nie moe ' Jj"dy

AYszysfkie prawdy s zawarte w prawodawstwie chrze-

cijaiiskicm. A e nej^acja bdc ujemnoci, siy or-

jranicznej nie posiada, wic wszystkie te zaprzeczania

Chrystijanizmu, tjlko przypieszy mojr rozkad osta-

teczny cywilizacji , ale adnego ywiou budowniczeg^o

nic pobudz. A wic zaradcze rodki w samym Chry-

stijanizmie znalezione by musz, a historja dziejów

ludzkich o tein nas przekonywa, i to pod rozmaite-

mi formami.

aden Chrzecijanin uczony zaprzeczy nie rao-

nii«tttz. T. 11. 21
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ze, ze rhocinz K»cio nniiczajncy, nijdy nie zaprze-

sta prawdy naucza i wyznawa, jeJnai;e zwierzch-

noci ocielnc, w bycie pralitycznyin dopuszczay si

najwaniejszych wyliroczc przeciw lej prawdzie

,

która o»'iaszay. Pokilhakrofnie ahonistwo, s}inonja,

rozpusta, nieposuszestwo wadzom wiechini zara-

ziy l)yy a do rozpaczajcej powszechnoci ducho-

wiestwo prawe chrzecijaskie. I stad to powsta-

way kacerstwa rozdzierajce szat Chrystusowa

,

ae ni{fdy pastwo króla pokoju wyleczone by nie

mogo, przez ludzi burzliwych i nieposusznych, od

naduy w niem si szerzcych. Reakcja skuteczna

wydobywaa si zawsze z ona prawego i posuszne-

go Chrzecijastwa. Nie AlbigensoAvie zuchwali, ale

pokorny Franciszek z Assyu oywi ducha ubóstwa

w stowarzyszeniu, gdzie ju wszystkie dze obróco-

ne byy Avyacznie do nagromadzenia nieograniczo-

nych dostatków. !Vie Wiklcf ani Huss oywili mi-

o bliniego, gasnc w zwierzchnictwie chrzeci-

jaskiem dla ndznych widoków wieckich, ale Jan

Boy, ten drugi Jan zakonodawca Trynitarzy, i tyu

innych witobliwych i skromnych mów, ustanowie-

niem licznych zgromadze powiconych ku uago-

dzeniu cierpie ludzkoci, pod jak bd postaci one

by si okazay. Nie Luter ze swoimi Centuriaoran i
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]>la{;(lt'l)urjrskiini oywili nauczanie Chrzccijaiisliic

ju zaniedbane otl zwierzchnoci kociel nej , ale nie-

zmordowani obrocy tej zwierzchnoci , Filipp Ne-

rjusz, Ignacy, Franciszel; Xawcry, odnawiajc Apo-

stolstwo fali po jTiiiiiiach Chrzecijaskich, gdzieju

nauczanie zaniedbane byo
,

jako te po oddalonych

strefach , do których pochodnia Chi.YsTUsA. jeszcze

nie dosza. Tak widzie moemy , e sia moral-

na , czasem otrlwiaa w prawem Chrzeciastwie,

nigdy w zupenoci niestracia ycia. Jakkolwiei ro-

zum ludzki jest potny, nie jemu przyporuczony

moralny kierunek ludzkoci. W uporzdkowaniu

pastw on owszem okazuje si najsabszem narz-

dziem. aska Boa jest jedynym ywioem org^anicz-

nym ludzkoci , a do skoczenia wieków ta aska ni-

gdy w zupenoci nie opuci stowarzyszenia Chrze-

cijaskiego. W okresadi gdzie wszystko zdaje si

by rozpaczajacem, umie ona pobudza mów po-

wiconych l)linim , którzy w skromnoci swojego

powoania , ledwo na pozór zasuguj na jaka uwa-

g, a którzy jednak spoeczestwo wydwigaj z o-

stastniej toni.

Mielimy tego przykad przed oczyma naszemi, przy-

kad tym wicej uderzajcy, e si nam okaza w najwy-

szych rozmiarach historycznych ludzkoci. Duch U-
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jcniny w zaczepnój przeciw prawom porzailhu po-

staci, przechodzc po szczeblach reformacji \VI

filozolji XVIII wieku , rewolucji francuzkiej , czy-

li przejciu fj filozolji w stan czynny, wyrohil na-

koiiiec najwikszego ma, a ten • przesig-ajac za-

pory ziemi ojczystej , rzuci si na Europ, hy wszel-

kie ustawy z ywiou Chrzecijaskiego powstae o-

hali, a zastpi je wzem spoecznym utworzonym

sil wyczna rozumu i zdolnoci liidzkirj, hez ad-

nych wyszych posików. Ten g-enjusz nadzwyczaj-

ny dopenia swojeg^o zawodu z zadziwiajc atwo-

ci. Narody bog^atc w wiato i nauki, day si o-

kuó w jeg"o pta ; nienawici narodowe ustpi mu-

siay przekonaniu, e co tylko wyrozumowanie prze-

ciw niemu postawi zdoa , ustpi musi jego nie-

zmordowanemu szczciu. Dwa tylko narody za-

wiody jeg^o wszechwadn pych, a te narody wanie

jak najmniej byy synne, z tych zjawisk uksztace-

nia z których si tak pyszniy narody drzemice

w kajdanach, co je na nich ów bohater by zarzuci.

Ale te narody miay siln', e tak powiem dziewicz

wiar w wyznaniu ich przodków, a tni samem w po-

rzdek spoeczny, który z leg'o wyznania powsta. Gic-

njusz ludzki ustpi musia teraz, jak zawze , wie-

rze nie zachwianej w do^^mata zabezpieczajce czo-
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wiekowi sainoisdicinu szczliwa wieczno, jak czo-

wiekowi zliioroweiiiii l>)t spokojny w czasie. IMerwszy

naród polrzas ;jniacli wyniesiony na dumie ludzkiej,

a drnoi w zupenoci yo oi)aJil.

©^^^^I^se*

. ii Cl i* .-
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Pailirzuch*

Jeden z ciekawych typów prowincji naszej jest

pan Liczmanowicz, kawaler piknego imienia, wiele

luówny, wielce zgrabny, zarozumiay, krofoniny, a

któremu niczego nie brakuje, tylko kilku tysicy czer-

wonych zotych dochodu. Ale ze ich niema, a po-

trzebuje i umie y, -a do tego wie e ród ludzki

bdc rozrodzonyni z jednego stadia, skadajc jcdn

familj , wszyscy jej czonkowie s solidarni; wic

bardzo logicznie ugruntowa si w przekonaniu, ze

musi zy kosztem tj wielkiej rodziny, której czu-

je si by niepospolitym czonkiem. W rzeczy sa-

mej jego zasady w niczem nie s przeciwne pra-

wom przyrodzenia. S roliny , zwierzta , nawet
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fcamicnic pasnyfnc, dla czejfoihy nic mieli by

i ludzie pasozytni ? I rzeczywicie, spoeczestwo

nijjdy bez nich nie istniao. Pod nazw parozi-

tow , kwitnli oni w staroytnoci g-rcchiej i rzym-

skiej , w czasach feudalizmii skadali oni og-romn

mass dworzan, ze rodka kfórj znowu wyrastali

sprtc/i- sprec/iery i hofnnry wane fizjonomje wie-

ków rednich. W dawnej Polsce pod nazwq Vie-

czenie^zów stanowili oni orszak naszych poczci-

wych, a teraz spotwarzonych magnatów. Dzi, e
nasza arystokracja zuboaa , a tem samem upada

w opinji
,

pasibrzuchy nie yj kosztem teg'o lub o-

weg-o pana, ale kosztem publicznoci, nie s oni woj-

skiem reg"ularnem , s to woluntarjusze ciaa spoecz-

nego.

Odkd wyobraenia demokratyczne weszy w mo-

d na zachodzie Europy, a my odwieczni mapiarze

mod fraucuzkich zaczli im potakiwa , wszystko si

przeksztacio stosoAvnie do tych wyobrae. I tak

dawniejsi pieczeniarzc arystokratycztii trzymali si

jednej tylko pieczeni, teraniejsze brzuchy demokra-

tyczne
,
jak motyle od jedneg"o do drug-ieg-o kwiatu ,

tak oni od jedneg-o do drug^ieg-o kurzceg-o si komi-

na lataj , by czczo swoje czm zapcha gdy: na-

tura horret vacnum. Prawdziwie jest co kon-

stytucjinegfo w trybie ycia , naszych dzisiejszych
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All)owicin (lawnirj myl.-iiio, c król hdnn ojrciii

narodu , wszolha aska od jenfo powicconi^j vrO'

li, na poddanych spadaa; Atspiera on szczodr

dlonia wszystkie zaslujri: zach<}ca1 wszystkie szlaci^t-

ne dnoci, a picczeniarz w tych powszechnych \v\-

ohracniacn wychowany, szuka sohie jakiejfo pana,

któremu si oddawa , ahy ten b jeVo' pofrzeHach pa-

mita. Ale jak wymylono, ze król na pensji jhinn

naznaczonej poprzesta powinien jakhy jaki urzcdiiifc,

a opala wszystkich zasu";' d«» narodu przystoi, a-

niiast ask, utworzyy si hudzcty.ludct dla waleczno-

ci, budet dla cnoty, budet dla rozumu. K.ipani iia

budecie jak komedianci, nic ju na asce paskiej,

wszystko na asce narodu, który sam nie wie e jest

lak mdry i tak hojny. A tym torem idc, brzuchy

zostawszy dcmokratycznemi, umieciy si take na

budecie publicznym.

\\ prawdzie ycie brzuchowe nie jest tak zabez-

pieczone jak daAvniej ; ale z drug-iej strony jest nie-

co atwiejsze. ]Va pozór zdaje si inaczej , bo daw-

niej do byo podoba si jednemu , a teraz niby

wszystkim. Ale to zraa nie powinno, ile e ci pa-

nowie wiedz o tem dobrze, e kto przemawia do

wszystkich , rzeczywicie do nikog-o nie przemawia.

Dowiadczenie przekonywa,e jeeli byy trudnoci do
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atwiejszego jak zosta pieczeiiiar/.cm publicznoci,

Parazitowic staroytni najczciej byli ludzie uczeni;

na biesiadach ludzi nionycb , opacali naukq i do>Y-

cipeni straw , która im si dostawaa. Spruch-

sprcchery i hofnary byli ludzie peni dowcipu, cz-

sto prawda ubrana przez nich w szat dziwacznq,

trafiaa do mniej ni dzi przystpnych mocarzów

wiata. Pieczeniarzc nasi zawsze starali si jakie

usugi daAva w zamian za pomieszkanie, odzie, i

straAYc paska: Oni uyci bywali do rónych po-

selstw od pana do pana, oni przywozili lekarzów dla

ony i dzieci paskich. Czasem inieresa ekonomioz-

ne a nawet prawne, inlerimalnie byway im porucza-

ne , nakoniec ich cel by, jak najprdzej posapi

z pieczcniarstwa na sub czynna, i okr ''ona. Nawet

dawniejsze próniaki miejskie , yjqc cudzym kosztem,

starali si czemkolwiek zasuy na swoje opatrzenie.

To byy kalendarze chodzce,na pami umieli wszystkie

rocznice imienin, urodzin, maestw. Pani przynosili

afisze tealralne i redutowe , paniczom temperowali

pióra, panienkomrysowali wzorki do szycia, rezydenlkom

przysug^iwali si piercionkami z wosieni, i bardzo

misternie na nich wyraali ich imiona, dzieciom przy-

nosili jabka cyg^anki , a czasem zdobywali si i na

pomaracze. W niedziele summy nigdy nieopuszczali,

Mutri. T. II. 22
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5tali na pogolowiii »y zrobi miejsce w awl;acli da-

niom >y czyich domach zdarzao si im siedzie a^a.

slo]cni. W adne |>loll;i si nie wdawali, a nic Ijl-

ko, ze nic podnosili j<;zyl»ów na przeciw swoich do-

brodziejów, ale owszem g-olowi hjli g-ardiowa za ich

saw,

Z postpem wielai, dzisiejsi Pasihrzucliy na Im-

decie publicznoci umieszczeni, odmiennego chwy-

cili si sYslcmaln. Ze (o sa ludzie honorowi, ^ic
,

'

.
.. .Ht

nie mog si uniy do ego stopnia, by a o WHp.o-

moenic prosi, a za nado ceni niepodlego swo-

je , by w cudzym domu bezpatne przyjli pomiesz-

kanie^ Liczmanowicz naprzykad , nietylko ze nigdy

si nieprzymówi o datek, ale za uraz honorow przy-

jby podobn ofiar. Ale wszystkich monych ma

za swoich bankierów i ustnym wexlcm cigle u nich

zaciga, Idzie naprzykad do hrabiego Fierleja,

Józiu, mówi mu : ,, dajuo mnie sto assygnacijnych
,

,, doskonaa strzelba zdarza misie do nabycia, a teraz

,, nie jestem przy pienidzach," Hrabia daje, >Vkrót-

ce^ potem idzie do podkoniorzyca Sigajy; ,, Stasiu

,,czy ty teraz bogaty?" — A tak jak zawsze, ,, dajno

„dziesi dukatów, a zaraz, i nie pytaj si na co,

,, do e na dobry uytek, " Podkomorzyc daje.

Pan Modest Pkowski mniej atwy do interesu, ale

on i na niego znajdzie sposób. Napada go w skle-



iU

pic, AvJa.nic I;ic(ly (loiTwszi liies, rozlicza si s laip-

ceiii. W przytomnoci hilliu osób olm im znanych,

wyrwie mu killia pccow , smicjqc si do rozpuku, i

niby zarlujac kadzie je w swoi kiesze, dodajc:

,,Jakci powiem kochany Modcscie na co, to mnie

,, serdecznie uciskasz, 'V i jeszcze peno arcików

na niego wymyla, traktujc damy ludami za jeg^o

pienidze. Pan Modest zadziwiony sam nie wie, czy

si ma gniewa, czy mia, a fymczascm, o kilka pe-

cow Ickkszy worek chowa do kieszeni. Ma on jeszcze

inne ressursa, e wmiecie mieszkajc adncg"o ^\ie-

czoranieopuszc?a, zasiada do wista zaproszony przez

graczy, lub przez same|;o siebie. Wygra szczcie,

przeg-ra na tem nie wielka strata, bo cakowite u-

iszczenie si, w tych sowach; ,, jutro odeszl pie-

,,niadze, bo zapomniaem sakiewki w domu." A daj-

my na to, e jaki mniej zayy z nim kartowy zwy-

cizca , okae z miny, e skutku swojego szczcia

nie yczy sobie puci na dlat, i w takim razie

ratunek g-otowy. „ Panie gospitdarzu
,
prosz mnie

,, zastpi, a jutro bd u ciebie na obiedzie, i przy-

nios pienidze. A e w kad«-j bajce, jest prawdy

poowa, Avic biedny g-ospodarz ma nazajutrz g-ocia

z dobrym apetytem, który je za trzech, a potem wsz-

dzie rozgasza, e musia by na takim obiedzi, ze cay

dzie zgaga go pieka. Czasem i lepsze kusze mu si
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widzc jak Liczinano>vicz wsiauHic tlohrzc przyjy,

jak daje do poKiiaiiia , e ksina Laura >v nim za-

kucliana, jak najwysi urzdnicy jeg^o si w wanycFi

okolicznociach radz ,
jak g^ono stanowi o reputa-

cji najpowaniejszych obywatelów , oddaje mu si

w rce; dopiero go puciwszy na lup szulerom i

lichwiarzom , sam pro bonis ojficiis nachwyta gro-

siwa , to jak.i spraw honorowi^ wypromowujr, i

zgodziwszy strony najhonorowiej
,
poyczanym spo-

sobem i od Achillesa i od Hektora co urwie. To

dwóch bohaterów poczubi;| si w jego przytomnoci,

a on ich pogodzi , i siaki taki haracz odbierze dla

zachowania sekretu , który polem po calem miecie

tego samego dnia roztrabi , kademu to opowiadajc

wycignwszy go na sowo honoru , e to dalej nie

pójdzie, i bez koca podoI)nych przemysów, pody

naszej cywilizacji, a których zabobonne i ciemne ze-

sze pokolenia nicznay.

Jakkolwiekbd, chocia Liczmanowicz zachowuje

fym sposobem szlachetn niepodlego, chocia wród

gstych oberchapek ywot mu pluy, prawie zawsze

niedostatek go drczy- Bo gdzie koncepta s stanem

czynnym, a dugi biernym, tam ciko równowag

u.rzyma. Marnotrawuikowi do pewnego stopnia a-

two niektóre urojone potrzeby zaspokoi >vac si do
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towarzyslwa zI))(cziiiI;oAv iiioznych, ale na pierwsze

podzeby iycla iii(lii(» próniakowi obej si bez sfa-

jci jakichkolwiek funduszów. Bo choby nii.i eb

Sabunona, cigle a ci.iglc karmic si<^' i odziewajc z sa-

mych konceptów, nakonicc konceptu nie stanic. To

tez Liczmanowicz pomimo udanej wesooci, rzeczy-

wicie jest jednym z najnieszczliwszych ludzi. A to

dla leg-o, e bdc jednym z wyrazicieli ducha cza-

su, chce koniecznie poczy dwie rzeczy sobie prze-

ciwne •, chce i zy cudzym kosztem , i zachowa

z swoimi dubroczycanii wszystkie stosunki równoci,

chce by razem i el)rakiem i przyjacielem domu. Taka

rola trudno eby do koca bya wygran, a prosz

uwaa jakim szcreg-iem nieprawoci nnisi i)y po-

part. Liczmanowiz nie jest zym czoATiekicm, na-

wet nie ma zeg-o serca: przekonany jestem, e g^dy-

by mia znaczny majtek, pókiby g-o niezniszczy nie-

rzdem, byby uczciwym czowiekiem, przynajmnij

w znaczeniu co g^o wiat do teg"o wyrazu przywizu-

je. Jeg-o zdronoci s wystpkami pozycji, skutkiem

tego liberalizmu, który jeli nie moe burzy massy

spoecznej, zawsze przynajmnij kazi, zniwecz mo^

rahm osobist. Jeeli albowiem czowiek wierzy,

e z woli i rozporzdzenia Bjcg^o istnieje to wszyst-

ko, na co patrzy w porzdku powszechnym spoe-

czestwa, lem samem pozna, e s hierarchije wa-
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tlzy, rodu, l)og"a(*lw , wiala. A wic iia jahiiiil;ol-

YFick szczeMii opatrzno g-o posfawi, l)cdzic stosun-

kowo szczliwym, bo moe spoo-lada na porzdek

spoeczny z mioci, a mio hdac zawsze dodat-

nia, uczucie ujemne, jak zawi, duszy jcg^o nieskazi.

Tern wicej jeeli w naorrod prostoty serca, Bój ^»

przekona, e w kadym stanie mona si jemu po-

doba. Przeciwnie czowiek omamiony pycha, uwa-

ajqc kady stopie do którego wdrapa si nic moe
by przywaszczeniem, postpuje po wiecie z sercem

sicrdzistm i nicnawistnem. Stad nie mog^ac by szcz-

liwym, jako istny odblask szatana w powtarzanych wy-

kroczeniach szuka na próno ulg-i i jakiej ochody.

Radby cakowite spoeczestwo narazi na mordy i

poog-i, aeby otrzyma stanowisko do którego roci

sobie prawo *, bo chocia moe by czuym na nie-

szczcia blinich , w istocie jest bez mioci dla

nich, siebie tylko miuj.ic jak mioci pogask
,

huczn i zarozumia. A e jednak pomimo prze-

winie ludzkoci, Bóg: bdc panem przewocznym i

miujcym ulubione stworzenie swoje, rzadko kiedy

dopuszcza ych wywrotów spoecznych
,

gdzie niassy

ubóstwiajc swoje namitnoci same si karz; wic

czowiek próny, bez pokory, bez mioci blinieg-o,

bez ufnoci w Bogu, drczony porzdkiem powszech-



175

nym, o ile moe, stosuje do ycia potocznc{fo, te

iiiuieiiiane zasady spoeczne.

Licziiianowicz nie prosi naprzykad o wspomo-

enie datkiem, jak (o robili parazici , nim jeszcze

wykroczenia otrzymay sankcja wyrozumkowanych tco-

rji, ale domaga si poyczenia pienidzy, ani siel)ic,

ani dawcy nieoszukiijc w rzeczywisni znaczeniu od-

liczonej kwoly, ale siebie uwalnia od ciaru wdzi-

cznoci, która jedna zrównoway moe obdarzonego

z dobroczyc. Cigle yjc cudz ask , caa jego

usilno w f em, aeby nie mylano, e jest komukol-

wiek obowizany. I w tem tak si pilnuje, e zawsze

iiakoniec spotwarzy swojego dobroczyc. Po ode-

braniu jajnuny maskowanej szat poyczki chocia

w duchu najlepiej trzyma o sercu swojego dobro-

czycy, nie waha si na niego okropnoci wymyla,

bez gniewu, bez óci, ale jedynie dla tego aeby

nikt si niedomyli, e korzysta z jego faski. Na-

wet stopniami musi logicznie przyj do nienawici

przeciw niemu, bo dobrodziejstwo materjalne jest

skutkiem jakiego dostatku, a dostatki cudze, bdc
w jego mniemaniu przywaszczeniem

,
jake mu od-

puci moe , tej wyszoci nad sob. Deniokrat»

musi by koniecznie niewdzicznym, bo kady dobro-

czyca jest wielkim arystokrat w stosunku tego któ-

rego obdarzy.
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S teni wszystkirm Lirzmnnowicz jest wiccrj po-

lituwaiiia niz wzjjardy g:odzien. Jestto nieszczli-

wa ofiara zasad Icraz popatnych , zasad które ko**

niecziiic wzniaga si l>cdq, (am gfdzic tylko duch

prawdziwie chrzecijaski omdlewa. Ale ze zdroi-

Ho hyal)y nadto powabna, ffdyhy na tym wi«;»ie

uszczliwiaa, Licznianov. icza ycic, wyjwszy chwil

przemijajcych, jest ciajfcm upokorzeniem , ciajlem

udrczeniem, ciaoini ukaraniem. Próno do (c-

g^o stopnia pomnoya je{jo urojone potrzeby, ze w zwy-

czajnym hiegu okolicznoci nie ma podobiestwa, by

mó|f niecicrpic z jakiego wzgldu niedostatku. Gdy-

by wic, zastanowiwszy si nad swoim losem, prze-

kona si, c niema do encrgji , aby wyj z niego

poprawieniem swojego stanu moralnego , wpadby

w rozpacz, a ta jako czowieka sabych wyobrae

religijnych , mogaby go naMCt do samobójstwa do-

prowadzi. Ale na jego szczcie , wyobrania mu

na to wszystko podaje ratunek gtowy. Cigle mu

si marzy bogate oenienie, sto tysicy iutraty ouii-

n.-^ go nie moe. I tak siln wiar przywizuje do

tej i/^raszki umysu, e zawczasu ycie swoje stosuje

do tej nieochybnj w przyszoci intraty. Bdc- czo-

wiekiem jak to mówi honorowym, nie zaciga du-

gów na wieczne nieoddanie , ale zdaje mu si i na

nie ma cwikcj dostateczn, w tym oczekiwanym po-
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snnfii. I stad niel\lko zapozycz.i si ii ludzi \vyzsz<^{frt

lowarzyslwa, którzy i-ozuiulojac rzo(rliiq warlo ta-

kich dliig-ów, zadiia powajja prawa icJi iiicAYSj))erajq,

ale u rzemicIiikóW) u ludzi yjcych z niicsiccziiych

i tygodniowych |>rocciit>\v, u iydów. Z arystokra-

cj salonow spra^ya atwa, ho ona jest oswojon,!

z wyderkaFami , ale % lichwiarzami rzecz nieco ko-

|>otli>ya) ho ci g^walem o swoje si upominaj, jed-

nake ewikcja na przyszym posag-u oparta, inize sa-

mym niekiedy skutecznie hywa wystawiona. Sam hy-

em wiadkiem jak jedneg^o razu pewien kawaler de

hona fortuna podohnej professji jak i pan Liczma-

nowicz napadnitym zostawszy na nieopaconej kwa-

terze, przez hand starozakonnych wierzycieli, ko-

rzystny rozcjm z nimi zawar jedynie sil swojej wy-

mowy. IJyo to w swoim sposohie poAVfór/enic zwy-

ciztwa Cycerona nad Cezarem, kiedy wysuchawszy

g^osu jeg-o za igarjuszem, wypuci z rk wyrok

mierci juz podpisany ^ mówic: Cyceronie zwyci-

ye. Gos jego hy taki r ,, Moi panowie ydowie,

,, zapewne wiecie, e teraz ani ruchomego, ani nie-

„ ruchomego maj.itku nie posiadam, a jak wemiecie

„ si do mojej osohy, osawicie mnie, i lem na zawsze

,,odhierzecie Sohie nawet nadziej odzyskania kiedy-

,,kolwiek waszej naleyloci ; Im chociahyoie moje

,, osoh w kotle wywarzyli na sahan, kilka ok ludzkie-

MicBE. T. 11. 23
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„co satPa nie wicie was wzhojjaci , a jozeli jaki krii-

,,szcc ze nmic si iiioze wydohy, to ciyha odroMiia

,, ywego srebra. Lepiej poczeijajeic. Jest tu hli-

,,sko panna nieeo podstarzaa, ale niajaea kilka fol-

,,warków, ja jiHro pojad do niej na wie hy rozpo-

,,czqc konkury, uotnbene jeeli mnie dacie na dn»-

,,g', a jak si ozeni(^, dopiero p(d;a wam jak umiem

,,l)y wdzicznym." A e akomstwo jako kada na-

mitno, czstokro a do dziecistwa jest atwo-

wierna y tak zwojowa grony poczet nachodzców ta

dialektyka, e nie tylko ^otrzyma zawieszenie broni,

ale nadto pidziesit rubli srebrnych na racliunek

starej panny, za które wprawdzie podpisa wexel au-

tentyczny na trzysta.

Nasz kraj jest tak dobroduszny, e pan iczma-

nowiez dugo mógby jeszcze paradowa na wiecie,

bo w tem jego rzemiole, sa g^ste akcydensa
,
jako

mentorstwo chocia chwilowe przy paniczach niedo-

wiadczonych, faktorstwo domom g-dzie sa panny na

zbyciu, zwaszcza takim gdzie tryb ycia jest na wy-

szej skali, a tem samem panny nie wiele posane, ale

nadobne i starannie wychowane, pomoc w interesach

szlachcie nieobeznanej z gnberskieni miastem, a opo-

dal na prowincji mieszkajcej
,
pomoc oparta na sto-

sunkach jego z najpierwszemi matedoranii , assesor-

stwo na kondesceusjacb honorowych, które tak cz-
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sto u nas si otll>ywajn , a jdzic pan LiczinanoYTic/i

nie zaiiicdnijc zasiada, ehohy sze razy na tydzie

|>odol)nc sessjc si powtarzay, ale to ATSzyslko nm

niewystarcza. Jego nieszczcie jest >v teni, e wmó-

wiwszy sobie, ze jest wana fin-nr.i, chce gwatem to

przekonanie nie w kilku dol)rod;;sznycli tylko, ale we

wszystkich bez wjjatku zaszczepi. Nic mona mu

teg"o wzia za ze, ho to jrst u nas powszechna cho-

roba, bdc niczm lub ninij jak niczm, koniecznie

chcie za co uchodzi. I (a choroba umysowa o-

dejmujqc wszelk prostot w obcowaniu,, robi z lu-

dzi z reszta znonych islne karykatury. Ten, otrzy-

mawszy urzd, gow do góry zadziera , wizyt i re-

wizyt nie oddaje chyba po dlugij delacie, a to aby

nieubliy swojej wielkoci , a podchlebstwa swoich

podwadnych przyjmujc za gotow monet, myli e
do grona panów naley, a w istocie ma jakie po-

dobiestwo do tycli podzidymków co wyszli z pro-

stego kuchmarzcnia , a nic doszli do wykwininoci

,

rodzynki dodaj do kaszy hrczanj , a szodo do pa-

sternaku, i jak wystawi obiad , ani pan, ani szlach-

cic nic do gl»y wzi nic moe. Tak i Vn, chce

gwatem wyle ze szlachectwa , a do pastwa wdra-

pa si nic moe. Skoczy si na tm, e jak prze-

san go potrzebowa, to i szlachta mu okae e o

niego nie dba, i pany si od niego odwróc. A gdy-
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jednych i oJ drugich szacowany. Ow skoczywszy

.szkoy u Karmelitów, czowiek rozsdny, poczciwy,

adnym sposohem na tym poprzesta nicmozc, g'wa-

tern chce uchodzi zaliczonego, za litcrala. Drukuje

swoim kosztem jakie rozprawy, jakie mowy pog-rzeh-

nc , kog^o napotka powierza mu ze nad jaka hisJorj

kozacka pracuje, nudzi wszystkich, ho take jak ci

kucharze o których wsponiniaicni, wyszed dohrowol-

nic ze stanu ludzi rozsdnych , a nie doszed do lu-

dzi rzeczywicie uczonych; ani pierwsi, ani drudzy

go nierozumiejn , i oha si na nim myl. Pierwsi

go maj za uczoaeg^o, ho im si zdaje e dla tego je-

go nierozunieja , i wicej od nich umie, drudzj; ma-

j.^ go za gupca , dla tego e mówi im o rzeczach

,

których nierozumi. A rzeczywicie on nie jest ani

uczonym ani gupim, jest hardzo poczciwym czo-

wiekiem, który nie le umie to, co si uczy a do

czwartej klassy , ale który chce uchodzi za to ezm
nie jest. Tamten majc wiosczyzn na której trze-

ba dobrze pracowa, eby opdza niezbdne potrze-

by yoi«,J gwatem chce uchodzi za bogatego czowie-

ka. Kwie skd moe, haczy si ile siy, eby w wie-

deskim pojedzie jedzi, i eby mie lokaja ugalo-

nowanego , u siebie poci poow roku, eby w czasie

liarnawalu w guberskiem miecie goci cukrami raz
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obsypa. 1 kogó on oszuka? siebie, on i dzieci,

bo nawet lej ebliiby nie odniós w zysku, by «ro hlo-

fcolwiek ebo przez jedn dob mia za majlncjo.

Zawsze to tak na wiecie si dzieje, e kto chce wy-

nie lot swój, nad waciwa sfer , uszkadza w opi-

nji , wasnemu i rzcczywislemu stanowisku. Jeeli

kto kradnie sobie lal pi naprzyklad, niezawodnie*

przydadz mu jeszcze lat dziesi, a jednak próno
o tem si nic da przekona. Tchórz ciajfe rozpra-

Avia o swoich pojedynkach, dcptacz bruków warszaw-

skich i Iwowskici o krwawych potyczkach w których

si wsawi. Podya clejfantka nic przestaje po-

krzywdzonych wdzików, zastrpywa wykwin(nociq

.strojów, i piowa uszu swych goci arjami , kozim

^•oscni piewanmi. Zaduony oI)ywatel, obarczo-

ny licznm potomstwem plecie o krociach, kfórc prze-

znacza swojej córce. I na co si to wszystko przy-

da , wiedza ssiedzi jak kto siedzi. Ale co na (o

poradzisz? atwiej chorob ciaa, ni chorob du-

szy wyleczy. A wanie s pomidzy wszystkich

chorób duszy, próno jest najuparlsz.

Nic wic dziwnego, e pan Licznianowicz, niczeni

waneni si niezajmujc, a cig-lc uwijajc si mi-

dzy ludmi, zapad na t chorob , która jest u nas

narodow i zaraliw. AYmówiwszy sol)ic , e jest

lig^ur wan nic moe przypuci by kto o tem wt-
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|)i; wszysfliie jcjo obmowy i potwarze nic maja

intirgo celu. Jak tylko jaka uroczysto w miecie,

iiitiiiilur |)rzyoJzic\va, i rusza ze skwapliwocia, jak-

I)y si tam bez iiiejo iiieobcszo, skarc si ko^o

spolka, ic takie subjckcie znosi musi. Czy fl-ala u-

rzilowa, czy parada wojskowa, czy examin szkolny

on tam si musi koniecznie wepchn, i lak wyglda,

jak primts inter pares. Choby jaka bya pogo-

da, nikt go na ulicy piechot nie ujrzy, bo niechce

ubliy swojej godnoci, a jeeli dla assystencji do-

stojnych dam odway si lekk stop przydcptywa

py miejski , niezawodnie borgowe drki o poda za

nim si wlok. Oj , eby nie ten ukaz o kwalifika-

cjach, eby to mona po dawnemu gosowa z kon-

dyktowego kontraktu zastawnego, coby to bya za wa-
na figura wyborowa.

Jednak ta próno daa mu si we znaki; ja-

ko zauway mona, e od niejakiego czasu, có

pan iczmanowicz nos na kwiuf spuci, zdaje si

nawet ze có jest skromniejszy. Lekarze mówi, e
czasem próno wewntrz wnijdzie , a tem samem

powierzchowne wrzody znikaj. Dot.id wielu jemu

haracz pacio, bojc si jego jzyka, jak to przed la-

y Francja opacaa si Dejowi algierskiemu , aeby

jej okrtów kupieckich nie rabowa, ale jako potga

algierska upada , tak i potga pana iczmauowicza
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upada zaczyna. Ro jak jeden, dnig-i i Irzcci opatrzyli

si, e pomimo cigych opla! pod runemi firmami,

a to poyczki, a to przegranej w kary, a to daniem

na prowadzenie jakiego inlcresu, przecie jc^o kor-

sarskieg-o ozoru uj nie mog' , a e z drug^iej stro-

ny te jeg-o obmowy i potwarze, ani zdrowiu, ani kie-

szeni , ani posadzie towarzyskiej najmniejszy szkody

nie przynosz ; bardzo logicznie wpadli na wniosek

zabójczy dla pana Liczmanowicza , ze daleko zyskow-

niej mie w nim nieprzyjaciela, ni stronnika obo-

wiazancg-o. Mówi , e kilku takich •, co majqc kie-

sze niele obadowan, podawali mu korzyci siakie

takie ,
ju zaczli od niego stroni. Inni co si o-

zible z nim witaj , bo nic tak nie ozibia atmosfery

towarzyskiej , zwaszcza na prowincji, jak wsteczno

w powodzeniu. Jak tylko szczcie si nadwera
,

zaraz ciepomierz opada. Kto si spuszcza na przy-

ja wiata, teg^o do infimy odesa trzeba, aeby si

nauczy tych dwóch wierszy Kochanowskiego

:

Pan Bóg, a mieszek, to przyjaciel prawy,

A reszta wszystko tylko dla zabawy.

Jednak chocia bog"acze od pana Liczmanowicza

twarze odwrócili , nie mona jeszcze powiedzie by

przyjació nic posiada. ISarag^oli zachowuj z nim
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cin{{lfi sosunlii zayoci. Air na tak czczrm pas-

Miskii jak przyjn/ harag-ol^ka, Inidno ar cierwa nio-

spa. Nieboraki u teg^o saiiicg-o bankiera maja zo-

one kapitay, któremu pan Liczmanowicz powierzy

i swoje. A tym bankierem jest nndzieju^ Nasz.!

modzie zapatrzya si na ydowskich llnssylów*

Wyborne to ycic , nic nie robi , do jóry brzuchem

lee, i tak czeka, póki nic przyjdzie Messja<(z, któ-

ry ex abrnpto zr(d»i ich mini.Hirami, jeneraami,

nmbassadorami, dobrze im nadukatowawszy kieszenie*

A karmic si t roztropna nadzieja , wyszydza tych

zalepionych biedaków, co praca i powiceniem o-

sób swoich, chc sobie zapewni w przyszoci i ka-

wa chleba i szacunek publiczny. S tem wszystkiein

al mi pana Liczmanowicza, e {jo dawna fantazja za-

czyna opuszcza, ale jak mówi xiqdz F^eit ^ trudni

puci wodze pysze temu, który nie jest oywiony t
wielk myl: mam piemdze.

••s^^:^^««



^aiiiocliwa groispoclarz.

Próno jest córk pychy, a tem samem przy-

rodni.-} siostr wszystkich zdroznoci. Dusza uposa-

ona rzeteln wartoci, nigdy si niezespoli s tj|

przywar, k(óra si okazuje w duszach pytkich, w u-

mysach chorowitych. Ludzie wysokich zdolnoci

,

wielkieg-o zasobu zalet osobistych , chocia nie s
wyzuci z mioci wasnej, jak w najmniej racym spo-

sobie j okazuj, bo mio wasna tem si róni od

prónoci, e bywa bodcem do wielkich cnót i wiel-

kich rzeczy, podczas gdy próno jest zawsze bod-

Mi«Hz. T. 11. 24
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ceiii Jo rzeczy nikczemnych. I>Iio. wasna hy
moe >viell;a sita moraln.i

, próno jest zawszenie-

dono.cia umysu.

Ludzie wyszych zdolnoci, sq najczciej przy-

jemni w towarzystwie, a to z dwóch powodów: pierw-

szy, e czowiek wiele mylqcy, Aviele umiejcy, po-

rzdnie tlóniaczy si musi, a porzdek w mowie, hc-

dc lem czeni harmonja jest w muzyce, rozmowa

z podobnymi ludmi w kadej malerji jest powabna.

Drugi, i to jest waniejsze; e podobny czowiek b-
dc jak najmniej zajy sob , .wiele ma naturalnoci,

prostoty, obnaenia si, co wszystko sa ywioy wdzi-

ku. Ludzie próni, bdc miernych zdolnoci , a do

teffo sobq wycznie zajci , nie ustajq w dnoci
,

by sob i cae towarzystwo zajmowa ; s wic sztyw-

ni , nienaturalni , zawsze przyg^otowani , aby jakie

wraenie uczyni, s nudni, rozwlekli, dokuczliwi,

a nawet nieznoni, przynajmniej dla umysów ukszta-

conych. A to dla tego, e w tern nieograniczoneni

ocenieniu wasnej osobistoci, w rzeczy samej nie ma

nic szczerego. eby czowiek mierny, by przekona-

ny, e jest wielkim czowiekiem, mógby to by ory-

gina przyjemny w towarzystwie, bo bdc prawdzi-

wym, byby naturalnym. >yidujemy ludzi penych

dowcipu, ale sfixowanych na jakim przedmiocie. S
fo ludzie bardzo przyjemni, bu wierz temu co mó-
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win, i nawet przyjwszy jakie dziwactwo za za-

sad nieponiszoii , z wielkq logikq postpuj

w rozumowaniu. Ludzie próni nie maj o sobie

tcg[o wyobraenia, które usiuj at drugich wszcze-

pi, nawet nie idzie im tyle o pozyskanie niezachwia-

nego szacunku, ile o otrzymanie chwilowego powodze-

nia; a jakienii ofiarami dokupuj si takowego po-

wodzenia! Stad czowiek próny nie tyle myli co

ma powiedzie , ile jak ma powiedzie. Sam siebie

sucha z przyBiieniem, szuka effektów. /ego roz-

mowa jest czcz , bo mu dla niej trudno dostarczy

wtku
,
gdy nadto trwoni zdolnoci umysowych

,

zdawkow, e tak powiem monet , «by czytanie swoje

móg zespoli z swoim organizmem, aobcowanie z lud-

mi niczego jego nienauczy, bo oprócz siebie samego

nikogo nie umie sucha.

Jestto rzecz tak pewna, i ludzie próni niewie-

rz w te zalety, któremi radzi si popisywa, e ich

postpki o teni przekonywaj. Wemy naprzykad

najwiksz próno, próno literack. eby dy-

letant, który wmawia sobie, e jest czowiekiem

rzemiosa, i kademu osobna, i wszem w o}ec to

wlarza, rzeczywicie o fni by przekonany, czyby la-

kierni zabiegami stara si zabezpieczy sobie powo-

dzenie dzienne.Czy wieszcz litewski, lu) piewak prze-

najwitszej rodziny, ubiegali si kiedykolwiek o czy-
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tanie swoich wytworów w zg^romadzciiiach g-dzic ani

jedncg-o czowieka rzemiosa sposfrzedz nic nio»li
,

czy tóinacz Szekspira , albo najpirwszy nasz este-

tyk, pomyleli kiedy, hy literaów zobowiza obia-

dem. Czy poeta mylliow litewskich, czy nasz Stern

ukryty w urowicach podchlebstwami szafuj , aby

pozyska jakiego uczonego, pochway. Przeciwnie,

to s ludzie dumni, obojtni na przeksy, tak jak na

pochway perjodyezne , kady z nich uprawia swuj

niw, Av obszarach intellektualnoci narodowej. aden

z nich nikomii "ifi zazdroci sawy, cieszy si owszem

jeeli przybylec, szczliwie uprawi jaki zagon w tni

g-ospodarstwie, gdzie Ijle przestrzeni ley dotd odo-

giem ; a z reszt, cho kady z nich majc rodzin,

przyjació, obowizki
,
jako czowiek oddaje si bo-

goci towarzyskiego ywota, jako autor sam sobie wy-

starcza. Nie szuka oklasków, bo majc samopozna-

nie i dopenia swoje umysowe powoanie , ma jakie

przeczucie, e je otrzyma od potomnoci.

Jednak próno literacka ma przynajmniej wtemswo-

j dobr stron,e uagadza obyczaje.Znaem wielu pseu-

dopoetów, pseudoliteratów, pseudoaulorów, i chocia

niejednokrotnie zamczali mnie lektur swoich rko-

pisów, uroczycie winieneni im odda sprawiedliwo,

e to byli ludzie cnotliwi i przykadni. Tego nie

powiem o innych rodzajach prónoci , bo one nie
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ylko nie aijodzn obyczajów, ale owszem nadajq im

jak szorstko, klóra roJji ich obcowanie nieznonem;

ale ludzie próni wszelkicg-o rodzaju maj (o wspól-

ncg-o zsol), e s równie nieznoni i dla eg^o sta-

nu z klóreg^o wjszli , i dla lego do któreg-o niedo-

szli. I tak jako pscudosawant , dla gupich jest nad-

to rozumny, a dla rozumnych nadto g^lupi, tak bur-

da jest nieznony dla tchórzów, bo ci si boj przyj

z nim do bitwy na ostre , a dla odwanych , bo ci

wiedz, e moe ich obrazi, a bi si nie bdzie.

Tak podya kokietka jest nieznon i dla mairon i

dla modych niewiast ; dla pierwszych , bo nic chce

by star , dla drug^ich, bo chce by nitod. Tak do-

robnik jest nieznonym i dla panów i dla szlachty,

bo pierwszym dokucza poufaoci , a drugich obra-

a ministerjaln oziboci. Ale midzy temi wszyst-

kiemi oryginaami prónoci
, jeden z pospolitszych

typów prowincji
,
jest szlachcic zapltany w inlere-

sach, a razem samochwa w g^ospodarstwie. Podob-

nym typem jest Aryst.

y\ryst jest to dwólicy Janus ; jedna twarz jeg^o

rzeczywista obrócona ku domowemu poyciu, dru^a

szluczna wystawiona do kadcg-o towarzystwa w któ-

rni si znajduje. Pierwsza ponura, zmarszczona,

wyblada, druga wesoa, gadka, rumiana. W wie-
cie rzeczywistym Aryst jest próniakiem majcym
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ioiic i dzieci, a htóry jak muwi.') Francuzi: ciajle

diahla cia^rnic za ogón. W wiecie Ayymarzonyni, jest

lo obywatel opywajcy w zbytkach , a przecie po-

iiiiiaajacy swój majtek. Zona jeg^o poczciwa, nie-

szpclna, nic le wychowana, nawet posazna, ale przy-

zwyczajona do nieustannych niewyg-ód, niekiedy przer-

wanych
,
jakicni wystpieniem chwilowm podczas

którego dom przybiera pozorne cechy, niewyczerpa-

nych bog-actw. I stad to w yciu tj rodziny ciaye

nieparzysoci. Naprzykad Jmo ma kilka sukienek

nxamifnych blondq i koronka o.g-arnirowanych , a cier-

pi niedostatek w bielinic ) ma karet Brandniajcra i

klawikort Solin^era, a w zimie nie zawsze ma przy-

zwoity opa. Par razy na rok do zbytku spoywa

lodów i kremów, a czsto bez mietanki , cieniutk

herbatk musi si posila. W czasie karnawau ze-

drze kilka par trzewiczków z Warszawy sprowadzo-

nych , a w domu uiebog^a chodzi musi w papuciach

przez wiejskiego szewca za paszczyzn sporzdzo-

nych. 3Ia eleganck szaf g-dzie za szkem byszczy

kilkadziesit romansów Pani Sand, Balzaka, Druino,

Arlkura , nawet Kraszewskicg"o ( bo ju literatura

polska zaczyna by w modzie ) , a midzy temi ro-

mansami xika do naboestwa Bóg jest czyst mi-

oci (bo ju i relig^ijno take jest modn), a to

wszystko pozacane i w safjan oprawne. Ale za to póki
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w spiarni tak tlohr/.c jak puste, e dzieci wysiada-

j, azalii nie przybd g"ocie, aby si im jaka a-

ko dostaa. Bo jak ^o przybdzie zwaszcza pcr-

sonat , to chocia spiarnia >\yg-lada jakby po napa-

dzie TaJarów, zaraz konlrybiirja drobiu i jaj na gro-

mad nakazana. Na cianach wiszq; mier Typo-

Saiba, wizerunek Bajrona, hhwa pod Marenjjo, ulo-

nienie xicia Józefa w Elsterze , i kilka nag-oci dla

zbudowania panie^iek
,
jako Chloe w objciu Dafnisa

i Kupido spoczywajcy obok Psyche, to wszystko szty-

chem angielskim, bo na te pikne ozdoby posza znacz-

na cz obory, co j Jmo z posagiem i wypraw

wniosa do domu Arysta. Jak szyldwachy przed kwa-

ter.i jeneralsk.i , tak dwie wiec róowych i niemier-

telnych ze sperma- ceti, dzie i noc assystuj zeg-a-

rowi paryzkiemu ozdobionemu pikn paskorzeb,

wyraajc wesele Aldobrandinskie. Zwierciado pe-

tcrzburskie, które chocia nieco twarz wykrzywia i

daje jej pe malabarsk , lecz powanej dymensji.

Ale zwyczajnie te wszystkie elegancje s owiecone,

eiekc i trzeszczc ojówk, która ju wysza z sza-

basówek, ale klórej bez uzurpacji nie mona nada

jeszcze nazwy wiecy. Ta niby wieca jest korpu-

sem bojowym , a stoj w rezerwie dwie wiece ja-

rzce, jak tylko turkotanie kó na dziedzicu zaalar-

muje t rezerw, natychmiast ona wystpi w penej
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niniinicji. W tym wykwinliiyin salonie w hi pjii cza-

su zwyczajnym, .fco^onio.r siedzi w chaacie, klórcjo

pierwiasikowy l;oIor juz jest zajadka, a Jmo w szla-

froczku hrudnym, pokrzywdzonym kosa Saturna, z wo-

sami rozczochranemi, usuga w apciach. To wszyst-

ko jeszcze pó hiedy. Ale jakie kwane rozmowy

w maestwie. l^Ia wyrzuca onie, e mu wiat

zawizaa, e mu «d)iecano po niej dwakro, a e si

skoczyo na omiudziesiat tysiccach, a e musia trzy-

trzydzicci tysicy wyda na ckwipowanic si , i wy-

datki konkurów i oenienia; e mu tylko dzieci wo-

dzi, a na nich nic nic przyhywa. A ona mu odpo-

wiada: ,,Po có gdzie indziej, nieohrócie swoich

,, zalotów, 3Iiaani ja kawalerów do zhytku, i doh-

,, rych g-ospodarzy, g^dzie wszystko snuje si jak z kh-
,, ka. Chwalie si przed moim papq, e oprócz wsi

,, dziedzicznej, posiadasz znaczne kapitay, a pokaza-

,, osi, e wie zaduona, moim posagiem ja oczy-

,,cile, a potm wymog"le na mnie, em pozwolia

,,by ja zaslawi w banku. Dzieci rosn, czas po-

,,myli o ich edukacji, a lobie to ani w gowie. "

O mój Boe ! co to za pieko, domowe poycie znacz-

nej czci naszych obywatelów.

Posta obrócona do towarzystwa zupenie odniiei^-

na. Kto zwaszcza raz pierwszy, tam spotka Ary-

sta, wcale inne o nim mie bdzie wyobraenie.
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Siczog^ólnio na Fiariiawalc w (riibersisiciii miecie, alho

na Oniifrejskini jarmarku. IJo hez Arysfa ani kar-

nawa, ani jarmark si nie obchodzi, s t i}lko ró-

nic
, c na jarmark przybywa samopas w netyczance,

a na karnawa z zon w swojej karecie óJogor-

cej, za któr wlecze si brodzka bryka z kuchni i

iisuo-. Karnawa i jarmark s dla nieg-o uroczyste

cpochy. Na jarmarku o niczem nie mówi tylko o za-

bawach karnawau, jak to jeg"o kwatera niewypró-

niaa si z matador których ug^aszcza, jak przy po-

eg-naniu w dzie popielca u nieg:o dwa kosze szam-

pamna wypróniono, jak sut da kolacj, gdzie

ucha ze sterleta tak zadziwia samego wielkorzdc,

i wyzna, e^ nawet w stolicy podobnie smacznej

nie jad ; a cay cybik cwietocznej herbaty tak si u

niego wysuszy przez kilka dni, e do d )mu nic z nie-

g"o nie przywióz. A w czasie karnawau znowu roz-

prawia, o szczliwych spekulacjach, które mu si

uday podczas jarmarku. Jak on (o dobrze wyszed

na branych woach
,
jak sto sztuk galowa w g^ow

po dwadziecia pi karbowaiicciw sprzeda , kiedy za

nie paci na wiosn po rubli dwanacie i trzynacie.

I par mnie zorali do w. Norberta, i kilkadziesit

morg-ów nawieli pod jczmie, a jednak si zaro-

bio na nich g^rosz na groszu.

Mieaz. T, II. 25

*..«»•»
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AnvsT.

Zabawnie iiilalo mi si grzank upiec, alcprzypul-

kiem. Jaho hyeni w(lol)ryni humurze, i eaty lalnin liuni

kupiem, byo w nim sio koni jak obszy; polem zako-

potaem si prawda, ze konie (ol»rc , nie tIro{fic, l»o

wicej nie daem jak tysi.jc dwiecie karljowaeów,

ale co s lem robi, póki si ich nic poz»dzie,

zwaszcza mnie m.ijacenm wasne sladko. Przyzna-

j ze skrobaem si w g-ow. Ju wyprawiaem la-

l)iin do domu , a tu przyl)ieuajq remonijery pruscy

z faktorem, koniecznie eby im odstpi konie; ja

si niby sro , mówi e sam ich polrzel)uj , a w du-

cm rado, e moo^ si pozby tej biedy. x\ako-

niec targ^ w^targ-, pozwalaj mnie zostawi przy so-

bie sze sztuk do mojego wyboru , a za reszt od-

liczaj mnie 300 peców, jeszcze Niemiec obieca

mnie przysa mohoryczu 50 butelek Johanisbergu.

Pan Pkandota szinchcic pieniny.

A co za szczliwe zdarzenie

!

Akyst

O! ja miewam czasem nadzwyczajne szczcie.

Gdyby nie to, gdzieby mnie wyslarczyo na moje wy-

datki. W domu zawsze jak nabito , a czowiek rad

kadeg-o przyj jak si naley, a potem panowie moi,

ta g"ba wyparzona, lada czem si niepoywi. Na

to si pracuje, e)y dobrze zje i wypi, a je
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s \niciiui nie idz-ic w pozylck. Spodziewam si do-

slioiialcjfo liucharza, wypisaem go sobie z Adess.

Slrasza mnie e expensowny, ale dobre g^ospodarslwo

"wszyslkicmu jako zaradzi. Wpad mnie w rce maj-

slcr gorzelniany , ale ISapoleon w swojem rzemiole.

Prandota.

To g-o pan dowiadczye.

Ary ST.

Od 15 oktobra operuje g^orzelnia , ale jak! So-

wo honoru, wyobraenia o tm nie miaem.

Mauszaek/

Jaki wydatek?

Aryst.

Teg^o nie powiem, bo nie chc za garza ucho-

dzi, ale prosz pana marszaka do siebie, eby si

o tem przekona, i wszystkich panów tu przytomnych

jeeli laska.

Pan Jajt.

Ale mów, ktoby tobie nie wierzy.

Aryst,

Gorzelnia nie pokana , at tobie zwyczajnie win-

niczka, ale na dob sto pudów wypdza, a pud dzie-

si kwart ani kiopla mniej.
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Pbandota.

A jakich kwart?

Królewskich , cztertizicci na spust: czy ja od-

kupszczyk, zehjm na kaziennc mierzy moj prac.

Prawda , e do dziewiciu pudów surowcu , dodaje

si dziesity sodu jczmiennego , ale to maa rzecz.

PRiMDOTA.

A jaka próba, bo na lem caa rzecz.

Ary ST.

Nie wielka , siódmy g-radus na Magiera.

Prasdota.

To jest rzecz nad pojcie.

* Marszaek cicho do pana Jana.

Czy uwaasz
,
jak nasz Aryst poluje na szlach-

cica?

Pan Jan cicho do mortzaka*

Daj pokój , niech sobie poluje.

Aryst.

Pan moe o tem wtpisz , ale honorem rcz.

Wreszcie ja niezazdrony , niech pan przysze do

mnie jakieg-o rozlropneg^o parobka na nauk , a b-
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(Izicsz mnie cae ycie ilzickowa. A jaka smaczna

wódka, arenda herdyczowska daje mnie po omnacie

zotych za spust , ale ja od dwódzicstii odstpi nie

Miog- , chocia wszyslkie pienidze z g^óry ofiaruje.

Chwaa Bog"u nie jestem tak potrzebny hjni sobie nie

da rady. Chocia prawd powiedziawszy, ten rok

daje mi si we znaki. Miarkujcie panowie moi, e
wypisaem sobie z trzody eckloralnj dwadziecia

tryków , ta facecijka kos^ztuje mnie do trzydziestu

tysicy ; ale majc znaczny kapita w owcach , nie

sposób nie myli o polepszeniu rassy. I mnie si

chce po sto talarów bra za cetnar weluy, i do teg^o

przyj musz koniecznie,

Prandota.

Wiele pan trzymasz OA\iec?

Aryst.

Okoo czterech tysicy.

PlUNDOTA.

Jake pan to urzjma moesz? bo jakem uwa-

a we wsi paskiej, wiele gruntów niskich.

Ahyst.

A od czego koniczyna i spareeta. Na Onufreja

przedaem czterysta pudów w clny po jcdynacie kier-
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hików, nic iiajJruiój, ale i (o grosz. Nicciiiio moje

tr^ki j)rz)jdq z Saxonji, dopiero poka co umiem.

Pbakdota.

A ja na mojej wiosce do tysica owiec ledwo przyj

mog^hMII. Czowiek stary, wszystkieg^o dopatrzy nie

moe, a jak na ludzi si spuci, to wszystko psim

swdem pójdzie. eby u mnie w czwartej czci
szo gospodarstwo jak u pana, to bjbjm szczliwy.

Marszaek na stronie.

Przecie mu uwierzy, (gono) czy wiecie pa-

stwo ,- e Knapski cay swój majtek w banku za-

liiada.

Pan Jaw.

A to by nie moe.

Marszaek.

Nie inaczej , wczoraj podpisaem statystyk.

Pak Jaw.

Co za potrzeba, bdc dobrze w interesach, pl-

ta siebie.

Aryst.

Gdzie tam plta siebie. Wedle mnie , nic ko-

rzystniejszeg^o jak dlug^ bankowy; to nie dhig^, to war-

to majtku powiksza. To ju filozofja dowioda,
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ze Aii^lja ta; bog^aCa dla tcnj-o , ze caa zaoona

w haiikii,

Mahszaek.

Tak mówisz, bo sam masz dug bankowy.

Pbanddota.

Jak to, pan tak szczliwy g^ospodarz , zcby po-

trzebowa poyczki, to by nie moe.

AlSYST.

Tak jest w samej rzeczy , ale si s tego musz

wylómaczy. Pan jenera Zaradów ma w mojeni s-

siedztwie, klucz Korowolszczaski , tysic dusz. To

zote jal)lI;o, eby to bjo w moim rku, pótorakro

corocznie przynajmniejbym z niego wydoby.

Marszaek?

Ju to prawda, e majtek pikny.

Aryst,

Co to pikny: to mao, powiedzie pikny, wszyst-

ko ma, lqczk, mczk, ryby, grzyby, plasiego mle-

l;a tylko mu niedostaje. Ale jenera cigle w stoli-

cy, ani si pyta, co .si w jego dobracb dzieje, tyl-

ko pisze a pisze, przysyajcie pienidzy. Ja co mam
z nim przyja

, ( on mnie chcia zrobi prosto po-

rucznikiem w gwardji, tylko, e byem ju zarczo-
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ny), ale oJtad my Ijorespondiijcni z sob. Tciim

rok trzeci hyJ na >Ysi, polrzebowal pic-nidzy, ja hy-

cm przy pien.i.idzach, jal; to odmówi przyjacielowi,

a jak wicie pierwszy krok najtrudniejszy. Odlqd

skd przyjdzie jaki g-rosz, u nicg"o skadam. Mam je-

§•0 papierków pen szkatuka ; jeszcze troch czasu,

a ten jeg-o klucz mnie omin nie moe. Teraz ro-

zumicie pastwo dla czego zasiliem si poyczk.

Na tak robot , ostatni koszul bym zostawi. Dzi

ifiech kto mnie powierzy kapita, zaraz przyjm,

jeszcze si ukoni, i o procent nie bardzo targo-

wa si bd, bo kiedy ju wazisi na czyj majtek,

trzeba i dole. A im prdzej Korowalszcza bdzie

moj, tym lepiej.

Marszaek cicho do pana Jana,

A to improwizator ,
jeeli ma trzy grosze u Za-

radowa, pozwol siebie na pierwszej g^azi po-

wiesi.

Paic Jajt cicho do marszatka.

Nie przeszkadzaj mu , dobry czowiek cho chwa-

libursa niech sobie baamuci szlachcica. (gono)

Do panaPrandoty udaj si, u niego rubelków co nie

miara. j';
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PhandotA,

Wolne arty. Byoby trocFic sfareg-o zapasu, ale

ten rok tak nieszczliwy, ze nie z prowentu, aui z pro-

centu, ale z kapitau y trzeba.

Abyst.

A panie na honor g-rzeszysz, daj Boe do mierci

lat takich. Zylo po szesnacie zotych, pszenica s pod

opaty po pótrzecia rubla, a na co lepiej?

Prakdota.

Jest i cena i kupiec, ale nie ma co przeda.

Aryst.

u mnie po dwanacie kop pszenicy byo na mor-

g"U , a kopa pófora korca wydaje, ale fe u mnie

rola uprawiona jakby inspekta. Kto pracuje temu

zawsze urodzi. Pan zapewne po staremu mócisz,

cepami.

Prandoti.

Namówili mnie na mockarni, kilkaset rubli mnie

kosztuje, ale co mi idzie nie najlepiej , i zamylam

do cepów wróci, jak bdzie co do mócenia.

Abyst.

Niechno pan obaczy moj mockarni, przezemnie

Mies. T. II. Og
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."tamejro \Ty«losljonalon , ledwo póitornsta riiltli innie

hovAtuje , a jest dla mnie drii/riui fitlwarhieni. Co

le to Ka machina. Par koni , elilopiec co je poda-

nia, trzy dziewci do rozwizywania snopów, a dwóch

parobków do rzucania ich w cylindry. Xa dzie
,

sze.dziesiqt kóp inlóci, ale jak... Notdhfne i móci

i razem wieje. Tak idzie jakby nakrcony zeg^arek.

Plewa osobno, polad osobno, czelne ziarno os(d)no.

Powiadani pastwu ze w moj^m g^ospodarstwic cuda

si robi. We wsi nie niani nalicznych piset dusz.

Pan Jan na stronie.

To prawda e nic ma, bo wicej trzechset niedo-

staje do tej liczby.

Aryst.

A honorem rcz , e w roku przeszym wicej

stu tysicy weszo do mojej kieszeni , tak z roli
, jak

z soli.

Pkawdota na stronie.

Szczliwy czowiek, a ja zdaje si, pracuj i

boruj, a niczeni podobnem cieszy si nie nioffc.

Jak powróc do domu , nawarz ja piwa mojemu Tu-

tumkiewiczowi.

Paw Jan.

Ty musisz mie wielkie pienidze Arycie.
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Aryst.

Jest tam tego troch , ale czowiek uczynny jak

wiesz, kretljlu przyjacioom nicodmówi, a o uiszcze-

nie si nic naprzykrza; potem u mnie pienidz w ciag-

ycli ol)rótach , a nakoniec jenera Zaradow ledwo,

c nie ze skóry mnie obdziera, a trudno nicda , raz

ze przyjaciel
;

powtórc , e kluczyk smaczny , sam

mnie w rce wpada. Wierz mi , e takem si wy-

pstryka z moich funduszów, e sam teraz kredytu

szukam.

Marszaek,

A to na co?

Aryst.

Nowa spekulacja, nowe wydalki. Tj wiosny ko-

niecznie musz zaoy cukrowarni. W jesieni wy-

g^olowaleni pidziesit morg-ów pod buraki; a dwóch

moich poddanych wrócio skoczywszy nauk u Szpa-

kowskicgo. Jeeli nie zaczn fabryki w tym roku,

darmoby posza moja praca , a gorzaki za bezcen

niechc sprzeda. Nie wicie mi potrzeba , moe ja-

kie par tysicy rubli nieodstanie. Wemie si u Hal-

peryna, a za par miesicy mu odosz. Cho mnie

Jlalperyn oskubie, fabryki nic opuszcz. Cukier z bu-

raków to zoto w szlabuch, A ebym na nastpn
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zim niemiat oiiisct puduw cukru, kazaibyiii da so-

bie sto balonów.

Rozmowa na takowe tema , byaby si i do pó-

nej nocy przeduya, g"dyl)y nie wpadli z bukiem,

stukiem i trzaskiem panowie Swenda i Rankenbardo-

wicz, oba z wqsami , z bródka biszpask, i z czu-

pryn a la cacap des glorieiises jonrnees^ oznaj-

mujc e ju czas na kassino. Pan Swenda wanie

wtedy by przy pieni.idzach , co mu si nie zawsze

zdarza, a szkoda e te przypadki nie s g'ste, bo

umie uy pienidzy. Do tysica rubli srebrnych wy-

grawszy w diabeka, na dzie jutrzejszy dawa obiad

uroczysty dla liczneg"o zg-roniadzenia , in gratintn

jakiej reintegracji honorowej. Owo tedy pan Swen-

da chopiec ju niezaprzeczenie honorowy, konwer-

sacji dowcipnej, kon^uity wybornej, i przyjacielskie-

go serca , za wszystkicli , a nawet za pana Arysa

zapaci bilety, bo pomimo tych facjend szczliwych

na konie, ^ tych wydatków gorzelnianych, tych niw

tak obfitych, tych merynosów, tych summ u jeneraa

Zaradowa, i tych fabryk cukrowych rubel do si

przyda Arystowi, a nawet po skoczonym karnawale

tene sam pan Swenda poyczy mu dwiecie rubli as-

sygnacyjnych, któremi si rozpaci na stancji, i mia

o czem na swoje wzorowe gospodarstwo powróci.

Yanitas vanitattim - I na co te przechwaki

,
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niemi si nie wzbog-aci , nie zwiód znajomych, bo

oni wszyscy wiedzieli co si w jeg"o kieszeni dziao,

tylko suchali go
,
jak w porcie zwanym Molo, Na-

polifaczyki siichaj.i swoich iinprowizatorów. Na-

wet starego szlachcica nie zapa, chocia by parol

na nieg-o zagja, a przyjaciele szczerze mu pomagali,

eby od niego zarwa par tysicy rubli. Szlachcic

pó na pó i wierzy tj zapobiegliwoci , i temu

szczciu gospodarskiemu , i mrucza pod nosem na

swojego totumfackiego , ze mu nie tak dobrze idzie

,

ale gdy przysza rzecz o danie zapracowanego, a tern

samem miego grosza ; hola panowie moi ! Fesfinn

lentc. Jak zacz szlachcic swidrzy, eby dobra

si do jakiej ewikcji, a obaczy e jej doAvidrzy

si nie moe , tak osadzi swoje szkatu
,
jak turec-

kiego konia. Mnóstwo 'wprawdzie Avyexpensowa

sów na wytómaczenie pooenia swojego, mnósfwo

wyexpensowa owiadcze swojej uczynnoci, i alu

e jej okaza nimoe , zwaszcza dla tak godnego ze

wszech miar obywatela, ale na tym expensie poprze-

sajac, a zaprawiajc go ukonami bez liku, ostrony

szlachcic worków nierozwiza.



O wielkich inaeli.

Ludzko jest jedna rodzina , dy do jedneco

wspólncg^o celu, ale bdc wielk mnog^oci, rozra-

dza si w "wielkiej iloci indiwiduow mniej wicej

rónicych si z sob w zdolnociach. Jako insru-

nieut muzyczny wydajcy niezliczone dwiki , po-

tg mistrza nim wladnccgo, kojarzy te wszystkie

dwiki w barmonji która im daje jednolito ; tak

Opatrzno Boska , z indiwiduow odmiennych zdol-

noci, tworzy jednak jednolite spoeczestwo ; a kada

czstka stowarzyszenia dziaa w tj harmonji spoecz-
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n<'j , chocia nie wiksze ma sainopoznanie swojej

czynnoci, jal; klawisz w klawikorcie, liih .slr(>na na

arfic. Jako imiiwicliia, w obrbach iuJiwitlualnoci

iiaszj dziaamy zjaki(''ui samopoznaniem ; jako czon-

kowie ciaa spoecznego jestemy tylko klawiszami,

które porusza najwysza mdro.
Zapewne ze czynno indiwidualna samopoznana,

niejest bez wpywu na czynno spoeczna , bo gdy-

by wikszo ludzi dziaaa s prawoci, nieopiera-

jac si natchnieniom Boym, widoki Opatrznoci, nie-

równie prdzej objawiyby si w bycie praktycznym,

bo kady zy czowiek utrudz czynno Bog-a. Ale

widoki Bog-a opónione, dopeni si jednak musz,

chocia narzdziem jeg^o jest czowiek , ciaje opie-

rajcy woln wol
,
przeciw Opatrznoci. Ta sama

buntujca si wola , bynajmniej niebdc uszkodzon

w swoich prawach , nawet w wykroczeniach nie prze-

staje lubo drogi dusz, i do celu naznaczoneg"o

przez t Opatrzno. Bo jeeli poziome samolubstwa,

poziome zawici, poziome namitnoci, krzyujc si

pod ktami nieprzciczonemi,wnurzajac ludzko w nik-

czemno i g^upstwo : wysze zdolnoci, te same na-

mitnoci okazujc w szlachetniejszych r()zmiarach
,

usiuj i nie bez skutku przeway pocig- uszkodzo-

nej natury ludzkiej do teg-o wszyslkieg"o co jest pod-

m. Kady wic czowiek co ma w sobie jakikol-
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wioj iywiot moralny silnie rozwinity, ma juz ja-

kie powoanie do spenienia. Jeeli wulua wola

je<[o samoistnoci , ze szlaclietneni zaufaniem podda

si natchnieniom Boym, dopeniajc s pokora, ile

moe te powinnoci co je lióg- jawnie przepisa wszyst-

kim l)cz wyjtku ludziom , na ten czas to powoanie

moe zosta pirwszowzg-Idnm i chyo skutkujacm,

1)0 staje si zdolnm otrzymania nadzwyczajnych po-

sików. W przeciwnym razie, lubo moe swoj in-

diwidualno zgubi, jednak e wysze zdolnoci s
szczeg"ólnym darem Boym,m ze zbrodnicz wol,

ale z umysem uprzywilejownym
,
przejcia swojcg^o

zawsze jakie skutki dodatnie zostawi dla korzyci

s^occzcstwa , bo ród ludzki jest solidarny a Bóg" ni-

gdy go niewypuszcza z swojej opieki.

Wielcy ludzie w jakimbd zawodzie, przedsta-

wuj ywioy intellcktualne swoich spoeczestw: rzecz

oczewista, ale która wprost nas doprowadzi do dru-

giego pewnika: e gdyby Bóg nieby cigle dziaaw-

czyni w spoeczestwie , to przedstawienie niepobu-

dzioby najmniejszego postpu. ywioy rozrzucone

po massach skupiayby si w potniejszych samoistno-

ciach, ale ich (^jjto odnoszc si cile do ogólnej

su.mmy zdolnoci bdcych w narodzie , niczemby si

zwikszy nie moga. Wzrost malerjalny istot organicz-

nych jest tylko assimilacj, bo z uicestwa niczego wy-
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(lol)y nie monn. To samo prawo i w porz.-^dku nio-

raliijni. Wielki uiiiysl assiniilnjc nieskoczone (la-

ry Bozc ze swoja sainoislnociq , a tym sposobem
,

chocia przedslawnjc te tylko ywioy , które istnie-

j w narodzie, jczcli to przedstawienie jest prawe,

rzeczyNYicie zwiksza te ywioy, i wicej swojemu

narodowi odd.ijc, ni od nieg-o otrzyma. I zdaje mi

sic-^eteni tylko wytómaczyó si moe rzeczywista

tajemnica postpu.

Wszystkie ywioy infcllektualne spoeczestwa
,

s.^i niezbdne dla ludzkoci, a bdc objawione w czy-

nach i naukach, wszysfkie one -s równe midzy so-

b. Moe by wyszy przcdslawiciel jednej nauki
,

inne mog- by sabiej przeds(awione , ale chcie u-

worzy hierarchi midzy saniemi naukami, jest to

tylko namitne zboczenie , tm wicej, e jest takie

powinowactwo midzy naukami, e gdyby jedna z nich

mo(;a by zapomnian , wszystkie inne bez w)jtkii

uszkodzonemiby zostay; bo one wszystkie s obja-

wieniem jednego duchp, a ten jest cakowitym w ka-

dej kategorji w której si wyraa.

Lecz jeeli spogldajc na cakowite towarzystwo

ludzkie wyzna musimy, e wszystkie nauki s równe

midzy sob, uwaajc hulzko rozbit w narodach,

s których kady skada jakoby cao odrbn , zaprze-

czy nic mona, e nauka rzdowa jest najpierwsznau-

IMieaz. T. II. 27
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h^ 1)0 ta nnukn jest zupciirra powoaniem, tak dalece:

ifi niepojimij adnej teorji rzdowej, klórahy si daa

bezwzgldnie zasfosowa. Rzijd l»dac rzeezq jedy-

nie stosunkowa }
jakie ino^a by warunki, klórehy

upowaniy, myliciela do dania wyroku o tym lub

owym rzdzie. Trzebaby chyba doskonale pozna

wszystkie stosunki narodu, a s pomidzy nimi ta-

kie, o których tylko sam rzd wiedzie moe, i std

to Chrystus Pan przykaza by podlegym kademu

rzdowi. Jeeli rzd nam si wydaje dobrym, ciesz-

my si ze wspólneg^o szczcia
,
jeeli nam dokucza

reformujmy siebie samych , a jak wszyscy bdziemy

ulepszeni moralnie kady rzd nam si wyda by do-

brym. Zreszt kada nauka ma jakie cechy wszech-

nictwa, ogólnoci, a rzd jest rzecz zupenie szczegó-

ow. Kto z nas pojmie co to jest naród, dla czego

pomimo wspólnoci wiary, uksztacenia , wyobrae

,

jednak okazuje si jaka jedno, przez któr ten naród

nic jest innym narodem ? Mówi: odrbny jzyk stano-

wi odrbny naród. Zapewne , fe ta teorja jest naj-

wicej do podobiestwa zbliona, jednak i ona nie

jest zupenie zaspakajajca. S mowy odrbne, któ-

re jednak nigdy niczdoay utworzy odrbnych na-

rodów. Jaka jest ojczyzna którejby wszyscy mie-

szkacy tyme samym jzykiem przemawiali. Szwaj-

carja ze czternia jzykami jednolit narodowo oka-
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ziijc. Nlcincy znowu maja l»ilha ni'otIów oJi'cI)nych,

poniiino jednoci jzyka. Co to jest ojczyzna ? Jeicli

ziemia, a wic yd jest moim ziomkiem, jeeli in-

stytucje, a wic ile razy si one odmieniaj tyle razy od-

odmienia si i ojczyzna, jeeli Ileligja, a wic przyjcie

Chrystusa Pana, ojczyzn zniszczyo. Trudno rozumo-

wa o rzeczy, do(qd nieprzejrzana tajemnic pokrytej.

Wszystkie kafeg"orjc myli ludzkiej dodatniej , s
równe midzy sob. Ale jest inne zadanie z siebie

ciekawe, jaki jest ywio moralny najprzyjaniejszy

do utworzenia silnej indiyyidualnoci , czyK wielkie-

go czowieka? Consin zrobi sobie to zadanie w jed-

nej swojej prelekcji, i rozwiza ^o na korzy filo-

zolji twierdzc i w adnym zaAYodzie nic byo ty-

lu wielkich ludzi , i e filozof jest najzupelniejszym

przedstawicielem swojego czasu i swojeg^o narodu. Co

do mnie, nie mog si przekona o rzetelnoci takie-

go zdania.*

Co si tyczy wielkich ludzi, których filozofja mia-

a wyda w takiej iloci, to zaley ml znaczenia ja-

kie zechc nada temu wyrazowi; wielki czowiek.

Codziennie syszymy na prowincji , ag-oszcnie jakich

wielkich ludzi, w zawodzie prawnym , ekonomicznym,

jak to nazywaj obywatelskim. Wszake Filipowicz

da nam spis wielkich ludzi co ich na wiat wydaa

szkoa krzemieniecka, i by moe, e to s wszystko
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wielcy ludzie stosrunkowi, ale ja co rozumiem przez

wielkieg-o czowiclia , tego liióry w zawodzie swoim

okaza si poytecznym nie dla tej liih owej kolerji,

ale dla ludzkoci z jakiegokolwiek wzgldu, wcale mam

inne o tem przekonanie
,
pokornie przekadajc , e

wielki czowiek dopiero po mierci bdzie ocenio-

nym , hó przestanie Ly iiidiwidunm. A indiwidua-

lizm wprost pobudzajc wszclkieg"o rodzaju zawici

,

nawet najlepsze, zawsze uszkadza sawie rzeczywicie

"wielkiegfo ma.
O filozofach zeszych moemy miao wyrok og-o-

si, bo ju oni do historji tylko nale, a sumiennie

wyznaj, e nie widz by miedza nimi, ilo wielkich

Judzi miaa by wiksza, ni w jakim innym zawo-

dzie intellektualnym ludzkoci. Aeby uzupeni myl

moje dodam: e prawdziwy poeta wicej przedstawu-

je ducha czasu i narodu ^ nieli filozof , e chocia

poezja ania w sobie nie jest wysza od filozofji,

|)rzecie wiksza nierównie jest ilo prawdziwie wicl-

Jiich poet(hv, ni prawdziwie wielkich filozofów. Jak-

kolwiek bd, przynajmniej e najwiksze skarby filo-

zoficzne wydoby mona, bez nadzwyczajnych posi-

ków wychodzcych z obrbów przyrodzenia ludzkie-

go , bo juci filozofja nie jest sia twórcz.i. Ale

poeta, jeeli jest rzeczywicie wieszczem , niepojmu-

jcmy jeg^o zawodu, bez jakich nadludzkich posików.
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bo bez nich klóby si odway! rospoczr^ zawód, na

cige udrczenia wystawiony.

Kady ywio! intcllchlualriy o tyle jest dziaaw-

czy, o ile jest swobodniejszy od wszystkich korzyci,

od wszelkich wzgldów cielesnych. Temu prawu, prze-

konanie wszystkich czasów i wszystkich narodów wia-

dectwo przynosi. Natura ludzka na próno przeciw

niemu powstaje, bo konieczno dopeni si musi.

Bez wtpienia, nauki dowiadczeniem nabyte, bez za-

sobów materjalnych szerzy si ie uiog-a, i te za po-

pdem danym przez wadz polityczn wzniecaj si

i rosn. Mówi jedynie o tych ywioach intelleklu-

alnych, które skupia si nie mog w potnych sa-

moislnociach, tylko przez jak nadzwyczajn intui-

cj. Monarcha mdry i dobroczynny moe utworzy

astronoma, filolo^ja, prawnika, moe nawet pobudzi

filozofa, ale poeta wieszcz, jest utworem samego Bog-a,

i dla teg^o jest najpotniejsz sanioistnoci jaka

w przyrodzeniu okaza si moe. adne znane wa-

runki towarzyskie niewpywaj na zjawisko wieszcza,

bo on jest istot wyczon od zwyczajnego porzd-

ku- rzeczy, naley do wiata bo jest czowiekirnr,

ale ludzie, którym suy, których podnasza , na nim

pozna si nie umiej , i najczciej obelg- i prze-

ladowaniem odpacaj trudy tych dobroczyców ludz-

koci. Te nadzwyczajne gienjuszc same wstpuj na



214

wiat, l)y speni swoje powoanie, Ijcz saniopozna-

nia widoków Opatrznoci, które uskuteczni maja , hu

te nie rycho po ich z/ronic spostrzega si daj. S
o wieczniki rodu hidzkic^fo, przy skaeniu wyohra-

ie Religijnych, oni jedni (o sprawuj, e najsroniot-

niejszc harharzystwo, raptownie nie og^arnia spo-

eczestwa.

Ale Ic nadzwyczajne istoty podlejjaj pewnym pra-

wom, ho adna rzecz nie moe istnie, hez jakich

nieodmiennych warunków : a ten porzdek dowodzi

bytu wszechwadnej i doskonaej istnoci, któr m-
dro staroytna przeczuwaa , a do której wiara

Chrzecijaska nas dotykalnie zhliya. Warunki je-

stestwa wieszczów s cin;e zapasy z niedol. Ich

byt jest nieustajcem powiceniem materji ducho-

wi. Wyobrania jakby inluicijnie owiecona , nig^dy

nic przypuci by najwysze powoanie inellektualne,

pogodzi si dao z bogim ywotem. Staroytna hi-

slorja, tu widocznie symboliczna, wyslawujc najszczyt-

niejszego poet, starcem lepym ebrzcym strawy

dziennej u przodków tych , co mieli si kiedy dobi-

ja o zaszczyt posiadania jego kolebki. Dla nas Chrze-

cijan, mio pozna, jak wszystkie prawdy bdzce
po rodzie ludziim, s wytuszczone, wnaszm boskini

prawodawstwie. Rady ewangeliczne klórcnii Chrystus

tak zatrwoy dobrego modzieca chccego by do-



215

shonayrii, czy nic s.^ objawieniem tejfo prawa pod

foniiiita reli{jijiin, )o có jest w istocie ywot tlo-

.slioiiay ? jeeli nic iiajwyszem powoaniem in(el-

iekliialnem.

To prawo na które g"ienjiisz plastyczny staroyt-

noci pogasliiej si natkn, co g^o sama prawtla wcie-

lona tak (loi)ifnie objawia, nicprzestajesic nrzetel-

nia tak w wieckim jako i w diiciownym porzdku.

Przebicmy wieszczów wszystkich narodów, rozwa-

my stanowisko jakie otrzymali hyli w swych spoe-

czestwach Dante, Kamoens , Szekspir, Cerwantes ,

Milton i inni
,
porÓArnajmy ich nieustanne porónie-

nie z losem, z bog^im, spokojnym i dostatnim ywo-

tem tych urzdowych pisarzy, co ich do szczodra

Ludyyika XIV obsypywaa askami , wyrzeczmy g-dzic

byo prawdziwe penowladztwo umysu, prawdziwe

powoanie.

W porzdku cile rcli{{"ijnym to prawo jeszcze

wyraniej si okazuje. Kiedy wystpne plemi fiaini-

tów, swoj:^ cywilizacja i potg-a materjalna, wszystek

ród ludzki skaziwszy , za wykroczenia ( których

nasza osabiona natura, ju pojq nie moe) niesy

chana klsk pochonite zostao , najpirwszy po-" i

kutnik A^oe, paczc na g^robie wiata, wskazany zo-

sta do odnowienia rodu ludzkieg'o, kiedy ju warun-

ki przyrodzenia, odmienione byy. Po nim ród Pat-
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riaichów
,

posiadajcy zakad prawd majcych kie-

dy rozwin cy>Yilizacj.') ludzka, J)yt uoony z m-
ów których niedola, ledwo e nie bya na równi z wy-

sokoci ich powoania; tak dalece, e najwiksze-

go z nich, w którejfo ldwiach, wszyslkic narody

wiata otrzymay Mog-osawicslwo , koció nazywa

ojcem umartwionych, Kiedy s prawem pisanm

,

uporzdkowao si wyraniej okrelone kapastwo,

wielcy kapani zostali nalcdnikami Patriarchów w sza-

farstwic praw moralnych i dog-matycznych. Ale z po-

rzdku rzeczy, zostawszy czci polityczn stowa-

rzyszenia Izraelitów, o ile byli uczestnikami wiec-

kich korzyci narodu, o tyle ich powoanie omdlewa

zaczynao, i std to, przy nich powstawa, ywio
pomocny dla zastpienia tego niedostatku. Bóg obok

prawych zwierzchników synag-ogi, pobudza cigle pro-

roków, prawic zawsze z pokole obcych hierarchji,

a ci wielcy i wici mowie, przegrodzeni od tego

wszystkiego, co bogo ycia zabezpiecza, napitno-

wani byli njwietniejszemi darami, jako duchem

przestrogi dla spoeczestwa i jasnem widzeniem

w przyszoci wszystkiego co si mogo dotyczy

rozwizania i zastosowania tych prawd towarzyskich,

symbolicznie zamknitych w starom przymierzu.

Podany narodów, obiecany synagodze, widziany

od proroków, t prawd rozrzucon skupi, i okaza
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w Osobie swojej , w ciajii ywota g-dzic we<lle jego

wasnych wyrazów, ninij szczliwy od pfaków, nie

mia gdzie s:ry gowy dla spoczynku , a który za-

piecztowa umierajc mierci sromotn, opuszczony

od uczniów, wród zorzecze i szyderstw tych co ich

okupi i zbawi. Nic zapomnijmy nigdy, ze a.«Jada

uzupenionej cywilizacji, jest krzy godo chway,

ale take wszystkich udrcze , c Chrystus na nim

wiszcy jest nie tylko odkupicielem, zbawca , wadz-

c rodu ludzkiego, ale wzorem dla wszystkich co ja-

kie powoanie nmysowe, maja do spenienia. e
jeeli kady czowiek bdc umysem na wygnaniu ,

a bdzc po strefach obcych i niegocinnych, na cier-

pienia jest skazany, tern wicej cierpie musi umys

potny. Ze wielkie powoanie intclleklualne jest przy-

woaniem do krzya tak dalece : e chocia/; niektórzy do-

peniciele widoków Opatrznoci, wielkie wpywy roz-

pocierajc w rodzie ludzkim, ani miowali, ani na-

wet poj chcieli tego prawa, lubo tracili dla sie-

bie zaug , co j tylko szlachetne przyzwolenie otrzy-

ma moe, jednak poniewolnie musieli jemu ulega.

Std dziwi si nie trzeba, e po uzupenionej ofierze

Zbawiciela, Apostoowie i zakouo<]awcy dzierc naj-

wysze powoanie umysowe, byli mczennikami ci-

gle , i e pomylno jaka spyna z ich zawodu na

spo«czestwo, bya w .cisym stosunku z cierpienia-

mi ie». T. II. 2^
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mi, kture na nich Bu^ dopuci, a na które przyzwa-

lali a do ich zaniiuwauia.

Gdyby lo hy iiiojo, l)y w stowarzyszeniu ludz-

kim, cierpienia wszelkie usfaly, alho nawet przy icli

istnieniu nieodJzielnm od natury ludzkiej^, duch przy-

zwolenia na nie w zupenoci wyg-asl, bez wtpienia

sama prawda, juz bez podpory uofniby si musiaa,

a z ni wszyslhie warunki ycia spoeczneg^o i ksztat-

nego z niej wyrastajce, jako cnoty, a nawet kunsztn,

nauki, poezja, bo te wszystkie zjawiska inlellektual-

nc dotrwa nie mo{jq bez jakieg-o powicenia. Tu

wic odzywam si do rozsdku, na boku zostawujc

nauk, do której wiara nas wie. Kto lepiej po-

zna natur ludzk, i warunki postpu spoecznego,

czy koció nakazujcy przyzwolenie do cierpie, u-

silujcy nas do nich wtrawia, zmuszajcy nas co pe-

wien przecig czasu , do jakich umartwie
,
jakby

w obawie by cierpienia wypadkowe, nie byy jeszcze

dostateczne, dla oczyszczenia ducha ; czy nicdrcowie

wiata, których teorje socialne na teni si opieraj,

aeby czowieka doprowadzi do wszystkich pomyl-

noci materialnych , cigle szerzcych si po wiecie,

a doj do tego, zastpujc korzystn prac modli-

twy wedle nich jaowe, zamieniajc witynie Pa-

skie w rkodzielnie, umarzajc ubóstwo w przemy-

le, a ducha towarzyskiego odczajc od ducha ofia-
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ry; fyni sposobem przeniog^szy prawo koniecznoci,

róiI ludzki od cierpie wyzAvolió, Cierpienia bdc
prawem konstytueijnin ludzkoci, ifeie jest jj dobro-

czyc ten, co rozwijajc jedwabne sowa ojca zalra-

cenia, eritis cnt De ^ wmawia jj, i si pozby

moe z warunku niezbdneg^o jj jestestwa, ale ten

,

który nakazujc przyzwolenie na prawo nioprzeomne,

uczy wydobywa s teg^o przyzwolenia nastpstwa do-

datnie, podne i zbawienne.

KONIEC.
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